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DED T T BLLBLBLEVEVEVEV EEEEENNNN rrrrrapapaapapapappopopopopportrtrtrt ääääveveevevennnnn föföföföf rr rr 2002020201717171717... DeDeDeDeDettt t 
ärärärärär dddddenenen 55555000:0:0:0:0:e eeeee sosososommm m gegegegeg nonononomm m m årårårårennenen pppppprorodduduceceraraatstss
avav rrapaappop rttkokkommmmititi tetenn fööföför rr UpUpUppppppplplp anand.d. AAtttttt 
sassassammmmmmmmmmannanananstststststälälälälällalalalala eeeeennnn årårårårsrsrsrs apapapappopopopoortrtrtrtrt sssssomomomomomoommm dddddddenenene nanana äääärr rr
numeraa, efefteter ArArtptportalel nssns tttilililllllbblblilllivevelslslssee,e eeeen nn
möömömödododosasas mm ararbebeetststsupupuppgpgififift.tt. DDetta kan kanske 
tytytyckckckasasas vvvvarararara a etetttt t t t övövövövö ererereree rararrararar skskskskskannaanandede pppåååsåståtåenendede ddå
etetttt sysyftftee memedd dd d AAArAArAA tptpttporororo tatatatalelelelensnsnsns ttttilililillbllblbbbbblilililivevvevelslslslsee e vavavavar rr 
atatt t unundederlrlätättata aarbrbetetetet.. I I ocochhh föföförr sisigg ärär ddetettata 
dedeedelvlvlvisisis ssssanananant,t,t,t, mmmmenenen sssamamamamtidid gtg  har deess tillkomst 
ininnenebubburiritt atatt t anantatalellettt raaarappppppporrorortötötöttörererererer,rr,rr, fffffööörörör aaatttttttt iiinttntntee ee
tala om rapporterade fynd, ökat dramatiskt. 
ÅrÅrenen iinnnnnnananana AArtrtrtpopopop rtrtrtr alalalenenen hhhadadadddeee vivivivi ddddryryrygagaga 
huhhh ndratalet rapportörer som levererade,,
va lnliigtviis bbre lvl dedes, i storllekksordningen 
15 000 observationer/år till Rrrk. Därefter
har antalet rapportörer ökat kraaftigt för att 
numera vara tiofalt så många ochh kvantiteten 
rapporterade observationer har vuxit än rapporterade observationer haar vuxit änar vuxit än
mer. Detta har gjort att den arbetsinsats som
krävs för att bearbeta alla observationer har 
ökat kraftigt. Att sätta samman en rapport 
över det gångna året och därtill bedöma
raritetsrapporter är ett tidskrävande, men
intressant, arbete. Tilläggas bör dock att det 
senare delvis beror på att Rrk:s ambitioner 

Härmed presenteras den 50:e samlade 

fågelrapporten för Upplands rapportområde. 

Årsrapporten för 2017 bygger på i 

storleksordningen en kvarts miljon 

datalagda observationer från drygt ett 

tusental personer. I rapporten avhandlas 

245 arter och cirka 325 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. 

mememememeddddd årårårårårsrsrsrsrrapapapapappopopoorttrtrttenen oockckcksåsåsåå hhhhhararr vvvvvvuxuxuxuxititititit mmmmmededededd åååårerererer n.nn.n.n  ddd kkk hh dddd
MeMMeMeMerr r dadadataatata iiiiinnnnnnnnebebebebäräräräär iii sssigigig aaattttttttt vvvi ii fåfåff r memememem r rr atatttt tt kukkuunnnnn a a 
skkskriririvavavaa oom.m.

UTUUTTIFRÅÅN N DEETT OOVANANAN sskkrkrkk ivivivnananana kkkkkkananann mmmmmanana kkananskskke e fåfåå 
upuppfpfatattntniningegenn attt t RrRrk k tyytyckckerer att ett stort antalala   
raapporrtet r mem stst äärr enenen bbbbbelelelasasastntntnining.g.g.gg SSSå åå ärärärr ddddetetetete ggggiiiii-----
vevevev tvtvtvvisisis iiintntntee,e, mmmmenenenen kkkkvavavavalilililitététénn n påpåpåpåp rrrrapapapppopopopop rtrtrtrterereradadadadeee e fyffyndndd
kkan föförbrbätättrtrasas. NåNågogott sosomm memedfdförör mmycyckekett 
onödiggt exxtrraaaarbrbetette e föföföför r RrRrR k k ärärär llllokokokokalalalalanananangigigigivevvevellll---
sesesesernrna.aaa DDDDDetetet ääär r viviktkktiigigt t atatttt deddessssa a rereddoviisar var 
fågeln befinner sig, inte var rapportören råkar 
stststå!åå!å!å DDDDetetet ssssenenennararareee e föföföförerrerekokokokommmmmmmmererere tttyvyvyvärärärä rr rr alalalltltlt ffförörör ooftftftaa 
occh kan n fåfå ttililll föföljljdd atatt t enen oochch ssamammama iindndivividid 
som rapporteras från olika lokalangivelser 
riskerar blir flera individer. Ofta reder Rrk ut 
detta, men det ger oss onödigt extraarbete.

Ibland ställer sig Rrk tveksam till redovi-
sad artbestämning och då inleder artansvarig sad artbestämning och då inleder artansvarigsad artbestämning och då inleder artansvarig
ledamot en dialog med rapportören i Art-
portalen för att klargöra om fyndet uppfyller
kriterierna för publicering. Detta uppfattas
ibland som ett ifrågasättande av rapportören,
men vi vill påminna om att kvalitetsgransk-
ningen/valideringen görs för att fyndet 
skall få så stor naturvårdsnytta som möjligt.

Upplands 
fågelrapport 

2017 

Härmed presenteras den 50:e samlade

DEBORA ARLT (DA), LARS BERN (LB), BILL DOUHAN (BD), FREDRIK FRIBERG (FF), PETTER 

HALDÉN (PH), RAGNAR HALL, YNGVE HARELAND (YH), ANDERS ARWESTRÖM JANSSON (AAJ), 

MAGNUS LILJEFORS (ML), JOHAN SÖDERCRANTZ, PETER SCHMIDT (PS), MARTIN TJERNBERG 

(MT) & PEKKA WESTIN (PW)
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I I IIII sasasasasasammmmmmmmmmmmm ananananana hahahahahahangngngnggetetetetet vvvvvililiilililll ll ll l viviviviviv oooooooockckckckckccc såsåsåsåss ggggggärärärärnanann llyfyfyfy tataa 
frffrfframam ddddee utututmämämämm rkkrktata mmöjöjöjjliighghghhghetetetetetettererererererere ssssomomomomo ffffffininininnsnsnsns 
i iii i ArAArArArtptptptpororoortatatataleleleen n nn n atatatatattt ttt lalalalaladddddddddda a a upupupupuppp p pp fofffofofofotototot , , , viviviviv dedededededeooooo ellleee leler r
ljljljljududud somomo ssstötötöödededder r arartbtbtbessestätäätämnmnini gen.n EEEEttttt sssätätätätätttt tt
atatatatttt t unununundvdvdvd ikikiki a a a a ononononödödödö igigig dddiaialologg mememellllllllananann rrrapapa popop rtrtörör 
ococh hh RrRrk k ärär aatttt ii hhögögrere uutststrtrt äcäcknknining g g anananväväv nddnndda aa
okokommmmenene tatat rsrsfäfäfältltetet. VeVeV t t dddu medd dddigigg aattttttt ddddenenenenn aaaartrtrtrt 

dudu rrrapapppopoportrtrterererararar ääärr r ovovovananananlililig g g ocochh kak n n föförväxlas 
memed d nånågogonn snsnarrliilik k arart/t/--ererer kkkananan ddduu u hähähär r r rereredoddodovivivisasasa 
vivivilklklkaaa araartktktkarar kakaktätätärererr dudu hhharar oobsbsererveveraratt ocochhh 
varför det inte är den andra arten.

DEDEDETTTTTAA OMOMM DDETETTA. Vad d kak n då sammanffattningsg -
viviss säsägas om ffååg lelårå et 22017? Ur häckningssyn-
punkt rymde det, som vanligt, såväl negativa 
som positiva inslag. För flera arter sjöfåglar 
rapporteras skralt häckningsutfall, inte bara 
en följd av predation, utan också på grund 
av vattenståndshöjningar i havet. Stigandeav vattenståndshöjningar i havet Stigande
vatten dränkte ägg och ungar för fisk- och 
silvertärnor och måsar som hade placerat 
sina bon för nära vattenlinjen. Rekordmånga 
dvärgmåsar påbörjade häckning, men flertalet 
misslyckades som en följd av stigande vatten. 
För skräntärnans del gick det bättre, men ändå 
jämförelsevis sämre än 2016. Svarttärnorna 

i iii SöSöSöSöSSöörsjöjöjjöjjjjöj n nn åtåtåtåtåtererererkokokokkom,m,m,m dddococock kk k inininntetetee llllikikkika a a måmåmångngnga aa sososom mm 
åråråråretetettet iiiiinnnnnnnnnnanananan, , , , cicicicicirkrkrkrkrka a a aa 606060660 pppppararararar,,,, mememememennnnn dedededdet t t tt ststtststorororoora a a a flefleflfleflefl rttrtrtalalalala etetett 
lälälämnmnadaddde ee snsnsns arara t t sjsjsjs önönn uutatan n atatt t påååböbbb rja hähh ckcknin ngngggg.

ENNENAARTRRT SSSOMOMOM iisttställällelet t lyllyckckaddadeses bbrara ii ddenen aakvkvatatisiskaka 
mimmim ljljljjönönö vvarrar ssmååmåmådododoppppppininingegegegen n nnn mememem d d d åtåtåtmimiminsnsnstototonenene 
seseseesexxxxxx säsäsäsäsääkekekekekersrsrsrsstätätätäälllllllldadadadada hhhhäcäcäckknknk iningagag r,r mmededanan e ddndast 
en rapppoporteradad hhäcäcknknknininininggg g avavava åååårtrtrtrtaaa ococooch h h tvtvtvtvå åå å avava  
brbbrb unununananandd d d vavavarr r svsvsvagagagtt.t. SSSmåmådodoppppiningegenn hahar r ökökökatatat 
unundederr sesenanarere åår,r ssanannonoliliktkt mmestt enen ffölöljdjd aavv 
milda vintrar och därmrmeded hhögög ööveverlrlevevnanad,d,
memedaddadann n sååsåsåvääväväv l ll l årårårtatatata ssssomomom bbbruuurunanan ndnd hharar mmmminini sksksks atatat. . 
ÄÄvenn om dedet t gigivevetvtvisis ffanannsns flflerer hhäcäckakandndee paparr 
än de som kommit till vår kännedom, råder
det inga tvivel om att särskilt brunanden har
gått tillbaka dramatiskt sedan 1970-talet. 
För ejderns del är det befogat med fortsatt 
oro kring artens belägenhet. Vi har inga
konkreta fakta som visar hur det går för den, konkreta fakta som visar hur det går för den
men att hanöverskottet är stort och att att 
häckningsresultatet var dåligt 2017 är klarlagt.

Häckningar har rapporterats för tre 
mindre vanliga arter som är knutna till 
rinnande vatten – kungsfiskare, forsärla och 
strömstare. Antalet rapporterade häckningar 
är i och för sig få, men det beror mycket på

Rallhäger Ardeola ralloides Övre Föret,  

Årike Fyris 4 april 2017. FOTO: JOAKIM DJERF



att flertalet aldrig hittass. EnEn art somom ääven den 
skulle kunna häcäckaka mmeded etttt flfleertal par utan 
att bli upuppptäckkt är pungmesen. Ingen känd 
hähäckckning 2010 7 heller, senast det veterligen
ägägde rum var 2003, men en hane byggde bo  
vvid Hjälstaviken i maj. Även skäggmesen villl 
hah  milda vintrar och har således ökat i anntatal.

Andra exempel på arter som sällan rrapp-
porteras med säkra häckningsindicier, men n 
där rapporteringenen ger en allt annat än rättvivis 
bibildl  av deras status somm hhäcä kfåglar är berguuv, 
grgråså pett, tretåig hackksspett occhh höksångare.
AlAlla fyra är i och fförör ssig tveklöst ovo anliga i 
rapportområdet, memen finns i verkligheteen n med
fler häckande par än n vavad rapporteringgen visi ar.
Att häckningsfynden är ffå beror på aattt ddesesssa
aarter ärär svåra aatttt hittaa ooch att det är få som 
söker efter ddem.

MÅNGA AV ODLINGSLANDSKKAPAPETS häckfågelarter
har problem m oco h hit t höhör r intee mmini st ttidi igare
gagansn ka vanliligaga aartere ssom stoorrspopov,v, råkka och h
orortotolalansspparv. AlAllala ttrere fforortstsätä ter att iminsskaka 
ooch föförr nänärvrvararande finns ingen ljusning i sikte. 
Det gäller även backsvalan. Den minskar 
ststadadiggt därför att antalet aktiva a grustäkter bliir r 
färrrree oco h atatt dede ååtgt ärder som skulle behövövasas
för att vänddaa ututvevecklingen inte vidtas i dddeen
utsträckning ssomom skulle krävas. Om vi sskskskall 
avslututa med något positivt från n odliingngsbsbyygygden
kan nämnas att fem lyckaded hhäcäcknkniningag rr av 
änängsg hök påträffades unded r året. II ocochh föörr sisig g 
hadede iinget aavv paren deettttaa år ssititt bobo ii ddenennnaa 
mim ljö, mmenen aartenen hhämtatarr mmerpaarten n av ssinin 
föödda hhärär..

En intnttrerer ssant t oco h sppännanddee fråga inföör de 
kommmmanandede åreren ärär hhuru uvuvidda a röröd d glgladada a elellel r

pilgrimsfalk blir först med att återetablera sig 
som häckfågel i rapportområdet. Vad gäller 
nya häckfågelarter i övrigt är det bara en 
tidsfråga innan även brandkrononadad kkungsfågel
börjar häcka i Uppplalandnd. Om den inte redan 
gör det.

EEn frågeställning som Rrk tidigare aldrig 
har försökt ge ett svar på, men som kan
vara intressant är hur mmånångaga ffåggelelararteter deett 
häckade i rapppporortotomrmrådet under det gånå gna 
åråretet. Föör r flertr alet arter finns fakta kring detta 
att häämmta ii Artportalen, men för de mest 
ovannligaga arterna har Rrk ttvivingn ats att göra 
en bbedömning utifrån denen hhosos ooss samlade 
kunsskakapep n och erfarenhetenen. Det t är en inte
helt lätä t frågeställning, memen vi hammnade på
180 arter för det gågånggnana året. I deetta antal
iningågår r till eexxemp lel småfläckig suumpm hönana 
och lu dndsångare, men inte bläsand, bberergand,
lappugglgla, jorordud ggla, brrana dkronad kungsfågel, 
varfågelel och bbeergfinkk..

ATT LYSSSNANA EEFFTERR nattaktiva arrteterr ununder
försrsomommam ren är en populär aktiviteett blblanand
rarappportområdets fågelintresseradade ococh 
ffrån årets nattsångarrundor kan följanande
totalsummor sjjunungagande/spelande redovisas:
vaktel 165,, rörördrdroomm 72, småfläckig sumphöna 
3 (!!)), kkornknknan rr 11626 , gräshoppsångare 363, 
flodsångagare 46, vvassssångare 10, busksångare 
262 , trastssångare 29 och nattskärra 80.

Även hhösö ten bjöd på mycket i fågelväväg. 
Enn hel del osttvvindar fförördede mmeded sigg flflerer rara
tätättinngag r än nnorormamaltlt. Kanske inte ffullt i klass
memedd hhöstten 220016, men bland annat sex 
sibiriska piplärkor, fyra tajgablåstjärtar samt 
rerekokordrdmåmångnga tatattajgjgj asasånångare får anses som klaartrt 
ggo kdkänt. AAndndra anmnmärärknk ingsvärda begivevenn-
heter var fågelrikedommenen ii TTämnaren. HHärärär
inräknades som mest ciiirkrkrkaa 121 000 avvv sssååvåväläl
grågås som bläsand, mem n oocockkså 597 snnnataaa teterr-rr
änder. De många simändnddeerna kann kkananskskkeee hahahh  
varit en följd av det exxtrtreemt lååga vvatattetensnståtååånd 
som var rådadandndn e e i ssjsjönön undere ssomommamaar och 
höh st. Det t skalall blblii inintrtressas nt aattt ffåå veveta vad
sosomm kokommmmeer att finnnas härä nässtat hhööst.

OmO  stora antal skall nämnanas akann viiv ggivetvis
inintete fförörbibigåg HHjälsstataviken. HHär reggissttrerades 
sosomm fleflestts 2222 3300 säsädgdgäsä s,s, 18888 00000 grågäss, 

”En intressant  
och spännande fråga inför  

de kommande åren är  
huruvida röd glada eller  

pilgrimsfalk blir först med att  
återetablera sig som häckfågel  

i rapportområdet.”
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Fågelns position – ej skådarens 

Fåglarna ska rapporteras från den lokal 
där de befinner sig, INTE från den plats 
där observatören råkar vara. Använd 
kommentarsfältet 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!

Petter Haldén (petter.halden@gmail.com) är 
ordförande i Rrk-Uppland medan Bill Dou-
han även fortsättningsvis är den som ”finsli-
par” den slutgiltiga årsrapporten. Nytt sedan 
föregående år är att Debora Arlt och Joakim 
Djerf har tillkommit som nya ledamöter  

i kommitten (Joakim har dock tidigare varit 
med – 1994 till 2006). Det är glädjande att Rrk 
fått två nya ledamöter, men i stället beklagligt  
att Anders Arweström Jansson och Nina 
Janelm avgår. Ett stort tack till Anders och 
Nina för deras insatser under de gångna åren!

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. 

15 000 vitkindadadde ggäsäss, men ockckså 5 000
tranor! Man kan unundrd a hur måånga ton 
gåsspillning som depponeras i Hjälsstat viken
unu der en höst! Ochch vilka konsekvkvenser 
ded ttttaa fåfårr. AAvsvslutningsvis s måm ste även de e cic rka 
19 300 bläsänded r sosom sågsgs sträcka in övövere
land mot sydväst vidd SSvartrthamn den 20//9
nänämnas. Att så mmånga kkanan sstrträcä ka in övvere
landnd här är tiididigagag rere okäänntnt oochch fförö eteelsen äär 
värdd en uppfölljnjnjnnining g kkokok mmmmande höstar. Detet 
hade vararit intresssssanananantt t atatt vetata hur alla dessaa 
bläsändeerr fortsatte ssisin färd över land. FiFinnnns 
det en strräcä kled ellllleerer sprider de sig påå bred
front?

TIILLLL ARTPOPORTALEN HAARARA  under ååret 284
ararteterr rarapporterats ffrrårån rapporrtområdet 
(2(24545 omnämns i dennnnaa rapport).). Det är ett 
stort antal och är en föföföljljd av att oovvanligt många 
ovanliga arter harr oobserveraatts. Till denna 
kategori kan ffölölööljajajandndee arter föraras: amerikansk 
bläsandd (1(1(1 ffynd)), amerikannsk kricka (1), 
knölölsvväärärta (1 – ny art för rapppportområdet och
UpUpplplanannd), svartnäbbad isloom (3), vitnäbbad 
isissslolom mmm (4), svarthalsad doppping (2), rallhäger r 
((1( ), bronsibis (1), aftonfnfaalk (4), jaktfalk (11)), 
svartbent strandpipippare (1), dammsnäpppa
(1), storlabb (1(1), tärnmås (2), vitviningad
trut (1), vitvtviingad tärna (2), alkekkuung (1), 
turturduvava (3), alpseglare (1 – nny art för 
rapportoommrådet och Uppland), stöörre piplärka 
(1), sibibirisk piplärka (6!), tajgablblåstjärt (4!), 
stäpppsångare (1 – ny artt fför rappoportområdet),
kuungsfågelsångare (10)0), , tatajgjgasasångare (114 – 
ååter rekord!), videsånngagare ((2), brunsångare 
(3), gulhämpling (3), mörköögd junco (1 – ny 
art för rapportområdet ochh Sverige) samt 
dvärgsparv (4).

Bill Douhan

Nyheter inom Rrk Uppland 



JJANUUARARII INLEDDDDESS MEM DD een n kall ppere iiood d och
snsnöföfalalll memem n nn sesedadann drdrogog mmilildldldlufufu t t in oochchh uundnddn ere  
andrdraa halvan av v måmånanadden hähäärsrskakadedd uuuppppee--
håh ll och ttemempeperaatutur överer det nnoro mamam lalaa. FöFör r
ovvananlilighgheteteenss skskulull hahadede SSvennskakaa HHögögara nana 
miminnsstt anantatall sosoltltimimmamar ii SvSveaealal ndndd. . DeDet tt blevev
varmrmararee änän nnorormamaltlt ii febebruur ari i mmemen n dede tre
öföf reregågåg enenenddede ååreerensn fffebebruuarii vavaarr änän mmiildaarere. .

Sttörö sta snöddjujupepet blblev 77 cm ococochhh upuppmpmät-
tetes ded n 2727. Den hähär r måmåm nanadedenn n hahadede SSveev nska 
Högagarrna fleflest sololttimmmmaar ((10104) i Svealand 
och Svvererigige!e  Marars s bblevev vvararmamaree äänn nonormrmalt 
och deden 2626 uuppmätttteses ++202020,2,2° ii Upppsp alala, ddenen
höh gsgstata uppmätttaa mmamarsteeempmperer tatatururenene  seddanan
mämätntningarnrnaa ststarrtatadde 1739. Nederböördrdenen hhölöll l
sisig påå noormamalala 330 0 mmm. ApA ril växladde meelll an
våvåvårvrvärmeme ochhch bakslag medd snönö men trorootstst  
nnonormrmal månadada stemperatur blblev det i UUppp salaaa 
ddenn kyligasttee apapriril sedan 2020030 . Månadshögsgstat
blblleev +1616,33°° deden n 99.9.

NAATTTTTTEEEN MMOTOT 10 MAM J uppmättes ii Uppsala -5,0°0°, ,
kakallllast ii maj seedadann 19194747!! DeDe sista två veckorna 
blblev dock varmare utan frostnätter och medd 
+28° som topp deden n 19. Månaden blev dock k
torrare än normalt. 

Ett välbehövliigtgt reggnn i i bbörjann aav junini 
glladaddee llanantbrukaarnrnaa och gegenonomm lite småmå--
skkvävättannde ddåå ococh h dådå hhöll sig joorden fukktit g 
måm naded n ut. Inget uppseendeväckaandndee 
inträfäffafaaddede eeegeg nttliligegenn ututan månadadenene fförörflöflöt 
heheltt nnormamalt. TrTrotots låågtgtrycksbetetonatat vvädäderer 
i juulili föll klklart mim ndrere nedderbördd ään n nonorrmalt 
med d bbaraa 2211 mmm ii UUpppsas laa.. AvA saknad aav
värme e vavarr dedet t också och h måm nanadens höggststaa a
tetemmpererataturru  statannadadee vivivividd +25,5 7°°,, läägsgstt mamax-
tetempmpeeratatur sedanan 20004.4.

AuAuguuststi orsaakakade iintteee heh llerr nnågågrraa 
större oovavatiiononerer oochch gananskska a måmångga dadagag r 
mem d regng eelllllerere  skuurarar memedfdfördee hhösöst-t-
ananing i luften. NåNågrra a få plusgraaddeer vivid d
månadens sssllulut t medfföörrdede nnäsästatan n mmarrkfrosstt.t  

SeSeS ptptemembebeberr 
blev varmare 
änä  norormam lt mmen 
mmaxtx emperaratuurerenn blleev
blb ygyga +19,9 4°, lägst seedadann 200808. Det regnade
någoott mmem r än brukligt. Däremmotot hände det 
i okoktoobber att FiFilmlms s kyrkbyy fifickck reggnrekord
med 18181,1,8 mm! UpUppspsalala fick ddock k blblotott t 
cici krka hähälflftten avv ddetettta. I mitten av månaden 
iinföföllll een n vaarm pperiod d ocochh deden 17 passerade 
etett åså kväddderer. Setttt ttililll tetempm erataturen blev det 
mimildldararare ääänä  norormamaltlt mmenen llånångttifi rån rekord. 

NNNoN vemberer blev både lllite blblötare och 
vvav rmare änän m ded lelvävärdet. DeDeDeD n 199 var ddeen
meteorroologiska vintet rn på å gånngngn mmeen i oochch
med mmildare luft denn 23 drdrdröjöjdede sig hhösös-
ten kvkvar. Lågtgtryryckck mmed bbblålåstt, rregngn eelllleer
snö kararaktktäräriiserade julmmmmånånadenen ddecececemembeber
memeenn naturliggtvvtvtvis smämältltee det t vitata ttäcäcket t
bobortrt närärär dddetet varar ddagags föför hehellggdadaagaaar r ocochh
lålångngleledidighghghhetett!!

Matts Es dhodh lm

Väderrapporten 2017  
– kylig start på våren och utdragen höst
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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 den 

sista siffran 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 det, 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.

Knölsvan   Cygnus olor 
Stora ansamlingar (≥ 100) har rapporterats 
från mitten av april fram till början av 
december, flertalet rapporter dock från 
hösten (september–november). Majoriteten 
av rapporterna är från kusten – Lövstabukten, 
Ledskärsområdet, Gräsö och Kallrigafjärden 
– men de största antalen (≥ 300) noterades 
i Tämnaren kring månadsskiftet oktober/
november. Här inräknades som flest 350 
ex 22/10 (Ulrik Lötberg); 360 ex 6/11 
(Robert Bünsow) och 323 ex 10/11 (Magnus 
Liljefors). Det är många år sedan så stora 
ansamlingar observerades i Tämnaren. 
Man kan misstänka att det extremt låga 
vattenståndet i sjön under hösten kan ha 
bidragit till detta. YH

Mindre sångsvan   Cygnus columbianus 
Årets uppträdande började med tre fynd 
av enstaka individer i början av mars; 1 ex 
förbiflygande Uppsala 2/3 (Ulf Johansson); 
1 adult förbiflygande Ledskär 3/3 (Ulrik 
Lötberg) och 1 ex mot N Uppsala 3/3 (Håkan 
Andersson). Var och en sågs tillsammans med 
sångsvanar. Vårflyttningen kom igång på allvar 
efter ungefär tio dagars uppehåll med fynd 
från 13/3, ett ganska normalt startdatum 
för arten. Flyttningen kulminerade från 
andra veckan i mars till andra veckan i april, 
därefter finns några ströfynd fram till slutet 
av maj. Större ansamlingar rastande var 18 
ex Ledskärsområdet 18/3 (Barbara & Ingo 
Leibiger) och 11 ex rastande Forsmark 25/3 
(Rikard Ambric m fl). Sist ut denna vår var en 
2K-fågel i Vendelsjön 27/5 (Annika Rastén, 
Oskar Jonsson). Sammantaget bedöms cirka 
85 ex ha observerats i rapportområdet under 
våren, fler än de tre föregående åren.

Hösten  b jöd  på  betyd l ig t  f ä r re 
observationer, vilket är helt normalt, totalt 
17 individer; 2 ad Solvallamossen, Kärven 
8/10 (Tomas Kjelsson, Susanne Malm); 2 ad 
Lövstaslätten, Lagga 10–16/10 (Nils-Olof 
Jerling m fl); 2 ad rastande Sättra, Edebo 
4/11 (Bill Douhan) och slutligen 11 ad 
förbiflygande Nöden, Uppsala 8/11 (Björn 
& Lis-Marie Lundgren). YH
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krkrinng g 12/33. FåFåglglarna rastaadede kkononceentn reerraat 
ii frframamföraalllt t fefem omområdenn n memed d soomm fleefl stst: 
cirka 2 22525000 ex Fjärdhundra 111/1/33 (MMarrtin n
TjTjerernbnbnbererg)g); cirka 8 000 ex HHjäjälslstatavivikeken 
1212/3/3 ((OOwe Rosengren n mm fl)fl)); ; cicirkrka a 44 10100 0 
ex Vendelsjönn 121 /3 ((Thhomomass PPlelelesss ); ccirirkaka 
5 000 ex Landsdsbbergrgga 133/3/3 ((ToTommmyy LiLinddelell l

mm flf )) ooch c ic i rkrkaa 
22 505 0 0 ex GGryrytttjojom, 
Tiieerpspssls ätten 15/3 
(Ka l l el e BBrr i ne l l ) . 
U n dd e r  d e ff yy r a 
s eena s t e  vå rara rnnaa 
hhar sädgdgäsäss raasts att ii 
reelativtvt ssttor mmängngd d 
ii rapportomrmrådå etett, 
s ås å s o m  i  öö v r ir i gg a 
MeMellannsvsveerigge.e. DDetta 
orsasakak s sasannnnolikt av 
en r deducerad jjakakt t ii 
Finland sedadan n 2014.

Även hössteten n bjb öd 
på stora mmänängdgdere  

rastanndde sädgäss, somm vanligt meedd storr 
kokoncncentration till Hjälstataviviken. Här räkäknan des
som flefl stttst ccciri ka 222 30300 0 exex 29/9 (PekkaWWesstitin)n). 
StStorora a antal pryydde även andra lolokakaler; 
cirkka 3 000 0 exex ((titillllfäfällligt?t?)) Söddra a Malma, 
Estuna 118/8 9 (H(Håkan Sahlin); ciirka 1 202000
Vårhäll, Tämnaren 29/9 (Fredrik Friberg m 
fl)fl)fl)fl);; cicicc rka 1 2000 0 exexe  Långtg ora (Hjälsstatatagägäg sssssss)) ) )
1313113/1/1/1/10 (Thoooh mamamasss JoJoJoJohahansssoson)));;; ciirka a 33 00000 ex 
VeVVendndn elelsjsjsjs ööön 21/1 10000 ((((AnAnssssssssii LaLaaurrrrili a)a)a) oochhhch ccirka 
66 10000 ex Revelstasjöön n 242 /1/10 0 (H(Hakakakoonono KKaammpep -
Perssoon)n). Den bedömdmda höhösttooppppen hhamnar 
påå cirka 244 000 0 exx oomkmkriringng 229/9/9. LBB

TuTundndrar sädgås   AnAnser faf baalilis rossicus
Från våren finns följaj ndn e toppnoteringar 
bokfkförörda: cirkkaa 1550 ex Ledskär 20–23/3 
(K(Kalle Brinenelll); 30 ex Skedviken 14/4
(Gunnar Steieinnholtz); cirka 200 ex Vendelsjön 
15/44 ((AAnssi Laurila); 40 ex Sjöbo, Tämnaren
1616//4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson) samt 
cirka 70 ex Hjälstaviken 18/4 (Lars Bern). I 
övrigt endast smärre grupper observerade.

JäJä fmförörtt mem d föregående vårr ssågågs relativt få 
tundrasädgäss, ggllesst i tid och rruum. En orsak till 
den stora variationnen mellanan åren är, liksom 

Sångngsvan  CCyyggnunus ccygnus
Miltt vädäder uunddn er ååreretsts iinlnl dednininggn rreesulterade 
i få sträckrkrörrelseerr ununder jaanunuarari–fefebruarii, 
istället varar detet rrelelativt gogotttt omm övö erervintrande 
småflflococckakarr ruuntnt oomm i raappppportot mrrådådetet.. FlFlFlesest t
sågsgs vv did LLedskskärär ddär 336 6 exex flflflögög över 1/1/11 (K(K( laarra 
&& GGudrdrunu ÖÖhmhmhmanan)) meem dadan n 3535 eeexx rasttadade
Kunddbby, RiR mbo 1515/22/  
(R( ololanandd SjSjölö ander)r).

N oN o r dd s ts t rrä c k e tt 
ststara taaded ppå ala lvarr 
ii böbörjrjana  av mmarsrs,,
k uk u l ml m i nn e re r a dd ee
ununded rr anndrdraa ocochh 
trtrededjeje vveckakan n oocchhh 
påp gigickck nnågåggororlulundndaa 
ininteensnsivivtt fram tiill
mittteen avv appri l . 
StStöörree aansn amamlilingngarar 
av rasstat nde (≥ 300) 
regig ststrerades med 
ssom flest cirka 6666000000  
exex Ledskärsområdåddetttet 
16–2–22/3 3 (KKalalalalleelele BBBBrir nellll mm flflflfl)))) ocococo h h cic rka 825 ex 
Tämnarareen 24/4/4/4/3333 (G(Göröranan FFrisksk, KKrK istiinan  Nygygreenn 
FrFrisisk)k). SStörst antntttalalaal ppå å ststrääckckckc vvarar cirka 635 ex 
Källarberget, Hållnääässs s 1616/3/33 ((KaK llllllleee e BBrBriininelelelll)))).

Från häcknnininingsgsttitidd d d hahahh r 33737 kkoonstatere dade e
hähäckningararar rraapapportrtere ats. Flest i Norrtälje 
kokommunn mmeded tttioioio, föföföföljljljt t avv UUppsala och 
ÖsÖssththththamamamammamam rsrs kkkomo muner r meedddd vavav rdr era åtttåtttatata. 
EEfEftter en mmilild höst drööjdj e det till månåånånaddadadssssss kkkiftett 
okktoobeber/r/nonovevembm erer innnnananaan sssydyyydststrääckc et komm 
igång occchhhh dedededett t påpåp gigickkk ssededana frammm m tiitillll mmitten n
avavavav dddececemembeber,r, eeettttttt relelelelatatatiivt utdragetet fförlopp. Tre 
ststörörrere ansammlilingngarar ((≥ 30000) finns från n föförsta 
halvan av novevembmber: 477 7 ex Ledskärärsosområdet 
1/1/11 (KaKalle e BrBriinelell); minst 42255 ex Sättra, 
Edebo 4/4 11 ((BBill Douhan m  flfl) och cirkaka 
350 ex södra VVendelsjön 8/111 (Nils-OlOloof 
Jerling). Höstens största anntatal l på flyttnniningg 
var blygsamma 103 ex mott SV Ekholmen, 
Enköping 8/12 (Thomas JoJohhansson,n, Pekka 
WeW stin). YHYH

Sädgås   Anser fabalis  NNTs
EtE t snabbbbt och stort inflflöde ununded r böörjrjan av 
mars rresuulterade i een n relatiti tvt tidig occh hög 
sträcktooppp , nämligigen cirka 2211 202 0 ex ddaga arna 

”De första bläsgässen 
siktades redan  

i skiftet februari/mars, 
men det dröjde till mitten 
av mars innan sträcket tog 

fart på allvar.”
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föörr blbläsäsgågås ochh spspetsberggsgås, att Uppland 
lil ggggere ii uutktkananteenn aav sstrträcä kvkvägen, som, för de
ttundrarasääddgässs som m flyflyttt ar ggenom Sverige, har 
sisitt hhuvududstråår kk gegennom väv ststra Mellansverige.
AtAtt beberäräknkna a mamaxaxantntalaletet rrasastandn ee och datum 
hähärfrförör uundder denn hhärär aaktktuelllaa vårer nn är därför 
nånånågogot vav nnskligigt,t, mmen uppppggickck trooliligeg n till 
omkring g 252588 ex ii ttraraktktenen av månadsdsskskiftett 
mars/aprill.

Få individerer rrapporterradada eses äävven frånn 
höhöststen, cirka 50 ex Vårhhäläll,l, TTämnaareren
7/7/1010 ((Eskil & Fredrik Friberg); cirka 11110 exex  
LLedsdskär r 111/1/ 0 (Kalle Bririnell); 45 ex RRoggararnna, 
TiT ererpspsslslätätteten 181 /10 (Kalle Brinell) saamtmtm  som 
fleflestst cirkaka 22550 ex Revelstasjön 16/11 ((BeBengngt 
OtOttotossssonon).). MMaxxantalet rastande dennaa hhhösö t 
utgörs aav v ded n ttidsmässigt isolerradade e flocken ppå 
252 0 inndiividederr vid Revelstasjsjön 16/111 .

LB

SpSpetsbererggsgås   Anser brachyh rhrhynynchchus
EnE  sammam nräkning av vårens rapporteradadee 
spetetsberrgsg gäss ger ett bedömt maxantal
raraststande på cirka 302 ex dagarna kring 23/3/33. 
Detta ärär ddenen nnäsästt höhögsg tata nototeringen nånåggonsin,,
memen den liiligggggggger långt underer vvårårrrekooordrddrdetetetet ((((==
80666 ååårår 220116). DeDDDe tttrereree största flockaaarnrnaa var 
66262 ex Revev lsstasjsjönn 117/7/33 (K(K( alle Källlllelell brink, 
Evaa JoJohah nsson)n); cic rka 202 0 eexex Ledskkärär 2223/3
(K(Kalle Brinenelll ) och miminsn t 7070700 ex Lagggaasaslläl tten 
1/4 (Anders FrFredricsson)n).

Under hösteen såggs fleerrtrtrtalet sppepetsbergrgsgäss 
vid Hjälstavikkeen med sommmm flflesest t 212155 exex 26/9 
(M( arartin TjTjerernberg). I övririgtgtgtg kkann nnämämnanananass 171755 exex 
Revelstasjsjön 24/4/1010 ((((HaHaHaHakokokokonn n KKaKampmpeee-PePePersrssososon)n)nn ; 
30 ex VeVendndelel jsjönön 112/2/1111 (Thhomomasas PPPlelelelessss))) oocococh hhh
400 ex FjFjärärdhdhunundrdraa 2929/1/111 (Larars GGGo btborn 
m m flfl)). Sträcktoppen fför rarapporrttomrm åddetet 
summeras till cirka 307 exex 224/100, , ete t knknappt 
medelmåttigt värde förör dde senaste tio åren 
och långt under rekokordrdeet (= 1 046 år 2015).

Som frammgågåttt, kan säsongernas summor 
va iriereraa sstort mellan åren. Orsaken är att 
sträcket kan dra fram stötvis beroende på
vädret, men också på att Uppland är beläget i 
utkanten av artens huvudsakliggaa sträckväg (= 
non rska kusten). Slumpmmäsässiiga fförö hållanden 
kan i utkanten ge upupphovv ttill en rrelativt stor 
årlig variation av antalaleet rasa taannde fåglar. LB

BlBläsä gåss   Anser alalbib frf ono ss
DeDe fföörsta bläsäsgägägg ssenn ssikiktadees reddaann i i skkiiftett 
februuari/mars, menen ddeet ddrööjdjde e titillll mmititten n
av mars innan strääckc etet ttog ffaarrt t påå allvavarr. En
topppp av raststaandede bblälässgäss uuttvevecklaaded s dadaggarna 
krinngg 23–229/9/33 mem d ett bbeedödömt mmaxaximimum påå 
omkrinng g 610 0 ex. DeD tta liigggg erer straxx uundnderr ddetet 
gällande rreke ordedett ffrån föreegåeåendn e e årår ((== 656511). 
Stora antaall obobserveradadeses ppå väälklkänndada lloko alerer 
enenligt följandde:e:112020 eex x VeVendndelelsjsjöön 224/33 (A(Annssi 
LaLaururilila)a);; cirka 424255 exex HHjäjälsstavikeken 2929//3 
(P(Pekekkaka WWesestitin)n) ooch 11010 eex Skedvivikekeenn 1414/4/4 
(G(Gununnanar r StSteinhn oltz).

ÄvÄvene  undderer hhösöstetenn såsågsgs stora mänängdgdere  
rarasttandde blälässggäsässs, ssomom flest cirkaka 759 ex x 
dadagagarna krkrinngg 1717/1/ 0. DDetettta är mer änän een 
föördrdububbblinngg av dett tiddigare rekordrdddetetete ((= 353 2 
årår 2200006)6 . DeDe sstötörsrsta kkonncentntraratitiitionerrnana ssomom 
rappporrterrats var: 41414 exx LLeddedskärr 17/10 
(KKalallele BBrrinell); ccirka 100 eeexx xx HHHjälststaviken 
1717/10 (Martin TjTjerrnbnberg); 1552222 ex Rogarna, 
Tierpsslätten 18/10 (K(Kalle BBriiinenenenellllllll)))) oococo hhh ciicicirkrkrr a 
20000 exe  Vendelsjön 2828/1/ 0 (Anssi LLauauriilal ).

PåPå ssammama sätt soom m ii mångnga a andra områråden
i södra occhh memellllererststa SvSvererigige har det sesedan
1980800--tattalet skett en ttrerendn mäm ssssigig ööknknining, såvåväläll 
vår soom höhöhh st, av antalet rapappoporterade bllblblääsääsgägässss 
i rapportomrmrmrådååådetee . Detta åtå erspeglar ennene öökninng g
av den dell aaav v v ded n häckande populullulatationen
somm vår ococh höhöhööstssts  normalt sträckkkekerr längs 
den n ösöstra sidadann avav Östere sjjön. Dennnn årårliga
vaaririatatioionen n kan ddodod ck vara a stor, sannollikikkkt enenen 
följd avv fförekomsttennnen av ososoostligiggaaaa vivivivindndn arar uunddnddeerer 
flyttningngenen, som m kakann n föföra flflerer ggässs äänänän normamaaltltl  
övöverr på våv r  sisidada aav v ÖsÖÖÖstetersrsjööjöönn.n LLBLBL

FFFjälällgllgåsås AAnsnsererere eeryryththropupuss CCRss
InIngga ff jääl ll gäss harar rrapppoportr eratats  frf ånn 
rapppporortotomrm ådet uundnderer vvåren, , vivilklketet äär myckcketet 
ovanligt. Lika oväntat var att eett stort antal (≥
20) fjällgäss plötsligt fanns vid Hjälstaviken 
20–24/6, som flest inräknades 26 ex 21/6 
(Kjell Kroon, Carina Häger) samt 1 ex vid 
Ledskär 20–21/6 (Kalle Brinell m fl). Några aav v
fåglarna vid Hjälstaviken var ringmämärkrktat och 
utifrån erhållna data från avläsästata ringar vet 
vi att fjällgässen dagarna innnann hhadade varit på 
den sedvanliga ruggningsplplatatsen i HuHudiksvall. 
Skälet till att de lämnnadee HHudiksvvalall l var 
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tydldligigen sttörnrninng.g  Fllertalett av ddesssaa fjfjälällgäss, 
21, åtå ervänddee dodockk ttilill l HuHudidiksksvavall ddäär de fanns 
på plats fråån 24/66 ((Niiklas LLililjejebäbäckk i mail)). 
De fem somom iintntee flög tiillllbabakakka ttilill l HuHuH diksvall, ,
tillbrriningagadede sseddedanan rresteenn ava  sommamareenn n vividd 
Hjäälststaviiken.

HHändndelseseföföförlrlopopppet t unundeded r hhöhösten vvar 
mera norormalt. FrFrånnå sslul tetet av augusti tilill l
mittttenen av oktobeer fafannnns s fjfjällggäss framför 
allt vvidid HHjäjälslstavikeen,n, som mmesstt 3838 eex 9/9 9 
(J(Joeo p p ded LLeeuuw), mmen oockckså 11 eexx LeLedsdskäkär r
7–7 20/8/8 (Bossee Daannielelssonon mm flfl)) sasamtmt 3 222KKK 
+ + 11 1K1K TTämämnan rrenn 2/2/99 occhh 7/100 ((EsEskikill & 
FrFreddririk FrFribbererg)g). UnUnded r tideden n mmellllan de
tvtvåå sisisttnän mnmndada dddagagarara nana, upupptp rärädddddee fyra 
indiivivideder r mmemed d sasammmma ålåldedersrssasammmmannsätttning 
viv d VeVendndelsjön 99–17/9 (Bossses DDaaniei lslssoson n
m fl)fl), vilkett innebär att det sålededese  skkulle e
kukunna vavarara ssamammama ffågåglar som de i Tämä nan reren.n  
Maxaantn alet rastande i rapportområddetet var 
cirka 443 9/9, vilket ligger ööver meddelvärdett 
fför 2000-talet (=(= ccccirirka 38)).. LLB

Grågågås   Annsseseserrrr aananser 
Uppträrädad nddddetetetet uundnderer vvårå enen följddee tidigag rere 
mömönsnsteterr. En vårtrtttoopopopp p ututveeckckckc laladedes kring 18/3 
omfattande cirka 5 3636363 00 exexxx,, viv lkketetetet llliigiggegegerr r nära 
medel för de nnnäärärmamastststst fffförörö eeggåeå ndnde tio årå en. 
FlFlest noteteerarr dededes i TäT mnm aren med omnejd, 
cicirka 1 7550 0 exex 112/2//444 (E(E(E(Esksksks ilil & FFreredrd ik Friberg), 
memeedadaddannnn mmammaxiximumumm för såväv ll HjHjHjjäläläälstststava iken ssomomomom 
ÖÖÖvÖvre Förö etet registrerada es ungefärrr een nn mmmåm nad d
tiidid gagarere mmeded ccirkaka 11 50505000 exeeex 118//3 (Hasses  

BBergglund mm flflfl)) reespektive ciirkaka 11 00000 exex 1133//33 
(Y(Yngngvve Haarelelanand m m fl)fl .

Sammmmmanna lagt minst 899 kukullar hharr 
rarapppporororteterraatsts, att jämföra med vavardrdeeraa cicirkrka
202000 ununu deder de två föreggåeåendnde årårenen. NoNormrmalaltt 
rapporteras enndad st een liliteten n anandeddel l avv aalllla a
de häckningaarr ssomm ägeer rumum, memen åretets s
extra låga bidrarag bbeberoror r trtrololigigeen ppå enen ddålåligig 
hääckcknin ngngssääsonongg oco hh inntet  påå enn sämämre 
bebevavaknk ing.g  Sålå undada nnotere addeses endasast ett 
2020-taall kukullllar vvidi HHjjäällstavikekenn (e(enn alltid 
vävälblbevevakakadd lloko all),) eettt gotttt stycke uundder 
genomsnittett förör 22000000--ttaleet, cirka 75 kukulll arar//
år (Pekkka a Westin).)

Hösten bjöd sosomm vavanlnliigt påå sstotorra männgdgderer 
grågäss: som flest t ccirka 188 000 ex Hjälstatavvikekenn n 
13/9/9 ((PePekkkkaa WWesttinin); cirka 12 00000 ex 
Tämnmnara en 29/9 9 9 (E(E( skskilil && FFreredrikk FFriribbergrg)); cirka 
8 000 eex LL dedskär 11/1/10 (B(Bererndndt t SöSödderlund) 
och cirkrka 66 400 ex Rogarna, , Tierpsslätätteenn 
(= Tämnarengäss) 221/10 (Kalle Brrininelell). En 
sammanräknknining föför hela rapportomområrådet 
(exklusivve TTämämnanareren)n  gav cirka 2277 75750 
ex 21/1/99. Från hhösten fifinnn s flera rapppporterr 
omom stora antal i Tämmnanaren (Gädd vdviken 
och AsA pnpnnäsä /Vårrhähälll ),), vvilket innebäär atttt enen 
föörsrsikiktit g summerrini g för hela rapportomområrådet 
resulterarr i tottalaltt cicirkrka 4242 5580 exex dagarna 
omkring 227/99. Detta är aningenen över dedet t 
tidigare rekordet för hösten (= 41 740 exe  
202020200707077).)

TTTäT mnarrarrenenen ääärrr eteetettt dådåliligtgtg bbevakkat ooområdåde, 
sas mtmtm ididigigiggttt som deetttt drddrd arr ttttiill l sisiig stssstororra määmängngder 
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gäässs ((ococh h andrdra sjsjöfåglaar). Från många år 
finnfi nsns ingngaa ågåsrrapappoportrteer aallls eller ytterst få 
och brristftfälällliigga (= inintete helttäckande). Andra år 
hahar rer latitivtvt oomfmfm atattaande räräknkningar gjorts, dock 
vavanlnligigtvtvisis bbegegräänsnsadade e titillll nnågå ono eenstaka dag, 
memen n i i bäbäststa a fall nnär aantntallet i rrapa poortrtområdet i
övövövririgtgt ääärrr uungeefäfär r soom högsst.t. SSådådana a årår kan en 
summerrininngg gögöras föför r hehelala rraapportområådedet, enn 
totalsumma somom ddocockk måmåste e tatas med d stoor för-rr
siktktighet. Trots oosäsäkek rheten ii rrapappoortrteringen n 
frfrånån Tämnaren torde ändå ffraramgmmgåå, att ssjöjön 
ärär eettt  viktigt område för grågäss, menen äveen n 
föför mmångn a ana dra fågelartr er. Vi vill uuppmpmanana 
titilll flflerer bbesesökk vid denna intressanta ffågågele sjö.

LB

[Snögåss   AnA sser caerulescens]
EnE  inddivid ((vvit morf) sågss vid Hjäälstaviken 
2–2 8/9 (Micickeke Johansson, UUlric Ilvéusus mm fl). 
GåGåsen babar riingar, en gul meded svart inskkription 
ococh en mmeetallring (Magnus EdEdbebergrg mm fl). Den 
vav r säkerlrliigen märkt i Tyskland, ddär häckandndee 
snögögäss finfinns. Ytterligare ett exemplar av vit 
momorf, möjligen samma fågel, noterades senanarre 
vid FuFunbnbososjöjön n 2424–27/7/100 (Sonja JaJannsson,, 
HåHåkkan Laageegeg rqrqqvist m fl). LBLBLBLB

PPPrP utu gås   BrB ana taa bbererniniclclaa
Som m vavanln igt gjjoro ded s ytyttet rst t fåfå observavatiititiono er 
avav sträckkandnde pruttgägässs uunnndnder vårenenn, men 
iakttagelsen avv 266 ex momomoot O Röööödededer,r  Blidö 
28/5 (Magnus Liljeforss, KaK lle BrBrB inelll)l) bör 
framhållas. I öövrigt kan eenn lålångngststanannan nde 

inindid vid d vid HjHjälälsts avviki enen 22/4–4–4/5/5 ((MaMartr in 
TjTjernberg m fl)fl)fl)) nämmnanas, en fågel  sosom m daagenn 
därpå å (5/5) hah de fåtått säälllskkaap aavv ytytteterlr igarare enn 
(CChhristina Wahlstrrömöm,, JeJerry y WWiWiklund). . EEller 
varr det två å nnya?a?

UUnder höhöststene  noteeradades sydydststräräckandee 
prutgäässss i förö sta a hand ii mmititten ocochh slututetet 
av septemmber, vivilklket är enn nnoro maal l titidpdpununkktt 
för större sstrträäckrörellseser,r, bblandd aannnatat: : 65 exx 
TrTrästa, Vädddöö 1212/9/ ((RoRonnnny y CaCarlsssoon);); 9911 ex 
BjBjörörnn 1818/9/9 (Kalle e BrBrininele l); ; 660 ex SkSkatududdeden
1818/9/9 ((PePerr--AnAndeders Edid n)n);; 68 ex x SkSkkututskskärär 
2020/9/9 ((KaKalllle Brrinell); 3188 exex RRönönnnsnskkärs udde 
212 /99 ((BoB  Graanbnbere g)g) oochch ccirirkaka 150 ex RöRödeder 
212 /99 (Magngnuuss LLililjejefoforsrs, Anders EEririksson))..
UtUtananför dedennnaa titidsdsperiodod ssågågs som regeg l l fäfärrrre 
inndidivivideder påpå sydstrräckk, enda undananannttatat geg t var 
cicirkkrka 10100 0 exx SSkakatutuddd enn 15/100 ((MaMaMaM ts EEdhdhololmm, 
Britta a TiTibeellll)).

SaSammmmantageett ett relaatititivtvtv  magagert år, 
säsäkkerligen en följdd avav alltför svvavv ga ostvii dndar 
under flyttningstideden. Såddananananaaa årårårår bbbruuukakakk r 
ävvenen förhållandevis s fåfå prutgäss obobseservr erasas 
i innlaandndet.. SåS  var ddetet ävenn ddetta år, dod ck 
bör nämnnas eenn floflockck på å cicirkrka 160 ex mmed 
kok sasan nn momm t syd över PPararis, VäVängnge e 5/5/1010 (Ullririkk k 
Lötbere g)g))).. LBLB

Vitkindad gåååsss   Branta leucopsis
Undeder såväv l våvåvåårr som höst uppppptrträdde, 
meed d sstor marrgiginnanan l, rekoro dsd tora mmänänää gdg er 
vitktkinindadade gäss iiii rar pportotooområdet mededd ddddetetet 
stora fleflerrtalet, somm vavavav nligt,ttt  kononcecececentntnn rereraradede tttililillll l
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Hjälälsts avikkenn. UnUndderr våren sågss hhärr ssomom mest 
cirkaa 22 00000 eexx 55–99/4/4 ((KaKaii MåMånsn ssonn, Ingemar 
Johansson)), vivilkett oockkså är mamaxsxsuummmman föörr 
rapportommråddetet. . Utanföör r HjHjjälälststaommrådet såggs 
endastst eensnstatakaka, , smsmå å grg upppeper, ssom mmest t 414141 eex x
Sennnnebeby viltltvavav tttten, VäV dddddöö 9–11/55 ((RoRonnny 
CaCarrlssonon, , Boo GGGraaranbnbererg)g).

UnU der r häckningngsttidd hharr ii sto lrleksordningenn 
17 pparar rrapppop rteratts memed d bobo eller ungar från 
trettoon n lookakaler, fråånn Norrrtät ljee skkärärgård ii 
sösöded r r ttill LLövvsts abukkten n ii nnorrrr. AvAv ddetet kkann 
vivi ddraa den sanannoolilikaka sslulutsatatsesenn ata tt artetenn 
ärär een n spriridddd häcäckkfkfågågeel länängs kusteenn och
atatt anantalelet  hähäckckanandede par ssäkäkere liggen är 
krkrafaftitigtgt uunddererskskatatttatatt ii dedenn dådåliligtt bbevve akade 
skärrgågårdrdenenss s mymyllllerer aav öaöarr ococh h skskär.

FrF ånån hhösten kak n nämnasas attt kkrraftftigiga a
sträckckrörelssere  noterades vid kustetenn undeer r
slsluutet aav v seseptptemembeberr ooch början av okoktot beber,r  
till exexempel cirkka 5000 ex mot S Röder,r, BBlilidöd  
21/9 ((Magnus Liljefors, AAnders EErriksson)); ; 
ccirka 400 ex mmmotototot SV Leedsdskäk r 22/99 (PeP r-rr
ErErik Holmlund)); ; cicic rkrkrkrkaa a 11 050 eex Fågelsundet 
11/110 (K( alllelelele BBBBririnelll))) occo hhhh 44444 55 ex mot S 
Sennebebyhy akenenenen 111/1/1010 ((JaJan n AnAnnA derssoson)). Deenn 
klklarart t ststöörsta ansaamlmlmm iingegenn avvvav rrasa tatandde var cirka
15 000 ex Hjälstaviviviv kekenn 22525–228/8/88/99 9 (M(M(Maraaa tin 
Tjernberg m fl)fl),, , memen n äväväväveneneen fölöljajanddee noteriringarr 
böbör nämnmnasaa : cicirka 2 100 ex Ledskär 21/99
(K(Kalle Bririnenellll);); cccirirkkakaka 222 505 0 0 exex Tämnaren 
15155/1/1/1/10000 (E(E(E( ksksk lilil &&& Fredrik Friibebebeergrgrgrg););))  cirka 225505050 
eexex Rogarnana, Tierpssls ättten (sannonnonolililiktktktkt från n
TäTämnmnararenen)) 1515/1/ 0 (J(Johohananaan SSSSödöööderercrrana tz, Saara 
Svedberggrgg);););); ccciririrkakaka 220000 eex GGimo ddddammamm 223/9/9 
(W(W(W(Wilillilhhhehelmlllm DDDDieieetrtrtrt iicicchshhshson) och cicirkka 200 ex 
VeVendndele sjönn 224/4/9 9 (R(Ragnar r Hall). Maxxanantalet 
rastande i rapppoporrtområded t bedömsms hha varit 
cicirka 177 000 00 exex daga arna omkringng 225/9. LB

Kanadagås   BrBrana ta canadensiss
Vårtoppen bedömdes till ca 8665 ex dagaarnrnaa 
omkring 26/3. Större ansammlingar var 150 
ex Hjälstaviken 21/3 (Pekkka a WWestin), 250 ex
ÖvÖ re Föret 26/3 (Tomas Pärt)t), ci krka 100 ex 
Väststlaland 19/3 (Anssi Laurilala mm fl), cirka 100 
ex Tämnnaren 12/4 (Eskikill & Freedrik Fribererg)g) 
oco h 1444 ex Ledskär 24/4/5 (Kågåge e & Caattarina 
Lindsttrööm)m . Sammmmantagegett ett tämmligen 
normalt t mönster.r.

SStörre mmänängdder kanadaggässs s räräknknaddese ssoomm 
vavanlnligigt unndderr sesensomommar ococch h höhöstst: cicirkrkaa 707000 0
ex Kalmamaarsrsanana d, Bålsta 28/8 (MiMichcheel GGoinny),)  
cic rkkaa 9909000 exex Bredsand, Enköping g 4/4/99 ((PPekekkak  
WeWeststinin)), cirka 1 100 0 LöLövsvstataslslätätteten n 1818/9/9 
(Pekka Westin)), cic rka 88000 exex ÖÖvrvre e FöFFöret 3/3/1010 
(Åke Berg m fl)fl), cicirrka 11 50000 exx TTämmä nan reen n
7–15/10 (Eskill & FFFreredrdrikik FFriribebergg) occh h cicirkrkaa 
50000 exex GGimo dadammmm 221/101 –11//11 (N(Niccololas 
BrBrununiicardidi mm fl). Enn ssummm ererada  höstttopp
bebedöd mdmdm eses tt lill cirkr a 33 7007 0 ex i mmånånadadsskiftet 
seseptptemembbeber/okoktotobeer r – een toppp som höjejer ssig 
ånågot över de nänärmrmasast t föföreeggående årenss,, meen n

som datuummm ässigtgt fföljer eett tidigagarer  mönönstterer. .
LBLB

Roststanandd   TaTadodornrna feferrrruggininea
Ett t fyfyndn  av ded nnnnaa ovovannliligaga ankka;a; 11 hhononfäfärgad 
Hjälstavvikenn 12–2424/7/7 (Pekkkka WeWeststiin m fl). 
Huruvidda ffyny det skall betrakktat s som sponontatantnt 
och därmed placeraass i kategori A äärr upupp till 
den nationelllala rrapappoporttkok mmittén att bebedödöma.

YHYH

GrGravavand   Tadorna tadoornrnaa
De förö stttaaa föf r årretet rrapappporterades fråån GrGräsäsöö 
krkrining mitten av v mars; 1 ex Roksörsrsviviken
17/3 ((Claea s Haansnssoson)n) oochh 11 hhane e SkSkatudden, 
Gräsö 188/3 ((GGöran Ormestadd). Undnderer 
fortsättningen av månaden och under aprir l 
obobobobseeseervrvr erades artrtenenn i små antal, framföförr r alalltltlt iiii 
LeLeLLedsdsdsdskärsommmmrårårådededet,t,t, mmene oockksåå vid Grärääsö ooch 
i ii BjBjörörö nsnss sskkäk rgårå d.d FFFöröröö tststtaaa a inlaalandndddsfsfynynyndedet t vav r 4
ex EEkokoln och Skarhhololmem n n 8/8/44 (H(H(H( aanans NNiNissssen 
m fl)).

Även fraammgent unundeder r våvårren n ococh sommara enen 
rapporteradeess arten frfråån i första handnd 
LeLedsdskäk rsområdet,t, Gräsösö ochch Björns skärgård, 
men också från Blilidö ochch Svev nska Högarna. 
I innlalanndet gjordrdes ffynd i såväl Vendelsjön 
sosom HjH älstavvikiken. Ingen häckning är känd,
men det kaann givetvis inte uteslutas att 
sådaana kkan ha förekommit. En indikation 

åpå en lyckad dylik var att en till tre årsungar 
sågs i Ledskärsområdet 14/8–17/9 (Bo G. 
Svensson). Under senhösten rastade en n 
unun fgfååg lel ii HHjälstaviken 10–220/0/110 (Ronny 
Melbéus, Rolanndd JiJ dling m fl)fl).

YH
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[MaMandndararininandd   AiAix galerriculata]
KääK rnrnommrårådedet t föörr dedennnaa annkak  var även detta år 
EEnköpping ddärär en hahanene öveervintrade i hamnen 
11/1––12/33 ((ClClC aeaess LLeijonn mm fl). Därefter sågs 
sosom m fleflestst 5 iindndivivididerer ((33 hahananar r ococh 2 honor) 
i ococh h krk ining Dyyaarnaa uundder vårenne  fram till 
mmimittttenn aavv hööststenen (Bo BBenengttsos n mm fl). En 
säkerställlldd hähä kckniningng äärr nonoterad, en årårsus ngee 
sågs tillsammaansns mmeded eenn hoonana Dyaarnr a a 30/66 
(B(Bo o Bengtson). ÅÅrer t avsllututadadees mmed åter r 
11 hahane i Enköpings hamn n 2992 /1/10–300/1/12 
(G(Gununnar Carlsson m fl). Bortsett frånn ddesssasa  
mmanndarrinänänder kring EnEnköping såggss 1 hahanne 
LööL vsvstatabrbrukuk, ÖsÖ terlövsta 25–26/5 (TTommo as & 
SuSusasanna KäKällllququist) och som flesta 22 hhananar
SvSvanandadammmmene ,, Uppsala 1/9–6/10 ((AnAnssi 
Laurila m m fl)fl . YHYH

BlB äsannd   AnAnasa  penelope 
DeD fförsttaa föför året observeraades i Hjälststaviken 
ococh Vendndelelsjön 15/3. Merparttenen aav v våvårsträcket 
pap sseradde e från slutet av mars till bbörjan av mmajaj.. 
StStorora anntatal rastande bokfördes företrädesvis 
ii böbörjan av april med som flest cirka 1500 eex 
Ledskäkärr 9/9/44 (M(Magagnus s RuRunsn ten); cicirkrka 100 
exex Hjälstataviviv kek n 9/4 (Ingememarar JJohhhananansssssssoonnon))))
ochhh ciicicirkrka a 2250 0 exexexe TTTämämämmnaren 12/4 (((EsEsE kikil &
FFrF ededrik Frribibererg).

InIngegen häckkniingn hhaar raappppop rteratts,s, mmen 
övöversomrananded  fannsns ssommm vanligt pppåååå flera 
lokaler, främst t Ledsd kär,r SSSSööörö sjön, VeVeVeV ndndelsjön 
och Hjälstavikenen. Störst aaaantn al undndnder jjununi–i juli 
var 40 ex Ledsskkär 22/6 (BoooB GG.. SvSvenenssssonon)) och
30 eex Söörsrsjöjön 15/7 (Clauuaus s RüRüüRüffflfflerer).)..

Höstflyfl tttniningngenen vvarararar iiintntnteenensiivv etetett tt fleflflertrtrtalla  
dagag r frfrånån bbörörjajann avav sepeptembmberer tililllll mimimimittttenennn aaavvvv 
okktot beb r. SStotora aantntalal ppåå sysydsd träcckk (((≥≥≥ 1 000)0) 
innräräkknades några dagar enlliggt t följanandede: 1 0222 
ex Svarthamn 5/9 (Kalle e BrBriinell)); cicirkkaa 1 000 
ex Billudden 10/9 (Kalallele Brinell); 1 334 ex 
Rönnskärs udde ((BoBo GGranberg) och Sen-
nen byhaken 200/9/9 (Jan Andersson) samt cirka
199 303000 eex insträckande över land Svarthamn 
samma dag (Kalle Brinell). Den senare dags-
summan är med bred marginal den högsta 
som rapporterats från rapportoomrm ådet under 
ene  enskild dag. Traditioonenellllt haharr de högsta
dagssummorna bbokokförts lälängs VäVäddökusten 
och man kan fråga siig g omm ddagagssumman vid 

SvSvara thamamn ini didikekerar r ata t t flyflyttt ningngenn hhärär ttidi-
gagare har bevakakkkaataa s dååliligt ochch kannskskee ärä  merr 
omfafattande än vad d vi hhiittitilllls hahar r trtrotott.

II samband memedd hööss tt ff ly tt tnt inngen
rapppporteraadedes ststororaa antal l raraststandede (≥ 11 000) 
frånn ssåväl LLededskskärä  10/9––3/3/110, soom m fleflest cirkaa 
3 500 exex 20//9 (KKala le Brineneellll),), somm TTämämnaarer nn 
14/9–22//101 , soomm mest cirrkkaa 112 00000 0 exex 77/1/10
(Eskil ochh FFrereddrik Fribebergrg).). Åreetsts sisstata bbläl sandd 
ii rar pportomrrådådetet bblelev v 1 eexx ÖÖvvre FöFöret t 2929//11
(A(A MMarrtitinn Fransssonon).).

YHYH

AmmA eerikikansk bbläläsasandnd   AAnnasas aamericanaa   
[0[0; 1;1  3; 1]
11 2K2K+ hahane ii öövevergångsgsdrdräkäkt rastandede ttilill-
saammmmanans mmed määngdder av vanliiigagagaga bbläsän-
deder ii KaKarllhoholmlmssvikken 21/1/99 ((K(K( allele BBriri-
nelll mm fl)l). Detta ärär det ttttrereddjddje e fyyndet av 
artetenn ii rrapportotområdet (((fefeff mtm e i i land-
skskapet). Även dedenn föf rsta obsbbb ervationen
gjordes i Ledskärsommrådet i sllslslututututetetetet av juujujunin  
2000000..

YH

Snatatteteterarar nd   Anas strtrepeperaa
Årets s föförsrssstat  snatteränder r vavarr 2 ex Vendedededellslsjöjön n
19/3 (Richhhararrardd BrB ahmstaaedt). Vårensnsnsn högstta a
antal blev ca 101010000 ex Tämnaren 12/44 ((EsE kil &
Freddrir k Fribberg)g)),, mememm n många var ävenennn vvardera 
cirkka a 550 ex i VäVärnrnbbebeb rg viltvvattten, Roslalalaagsgsg --Bro
155/4/4 ((BoB  Granbbeerrg)g)g  respeep ktkkk ive Hjälstavv kikikkenenen 
18/4 (GöGöran MöM llebbbebo m fl)flfl)fl .

Antatalelet t rapppporortteerarade säkäkäkkrara/ttroooolilil gag  hääcckkkk--
niningngar foro tssätätteter atatt t mimim nsnskakakaa.. DDet t fififinfinnsns ddoockk 
iiningegeegennn n nenenenegaagaatititiiv trtrtrtrenenee d d i i anantatatatalelelelettt rarappppororteteraradede 
mömöjlljligigaa hähäckckknininin ngngarar vvili keet t öggör att Rrk ändåd  
trtroro aatttt ddetet fortfaranandede hhäcckakarr cic rkka a 20200 0 par r
i rapppporortotområdetet.

Riktigt stora antal rastandede (≥ 100) under
hösten har åter registrerats i Tämnaren med 
som mest 597 ex 7/10 och 480 ex 15/10 
(Eskil & Fredrik Friberg). En rekordnotering 
för Kärven förtjänar också att nämnaas,s, 
nämligen 80 ex 28/10 (Tomas KjKjelsson, 
Benny Åhr). Årets sista observvatation blev 6 
ex Kyrkviken, Alsike 19/11 (EEskikill & Fredrik 
Friberg).

YHY
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Kricickak    AAnasas ccrereccaa 
Våreens förststaa kkricickokor vavar tididigttg ppåå plats; 2 
hanar Hjällstaavikenen 4//3 (MaMartrtinin Fraransson)). 
Nästa obseservvatatioion gjorrdedes 1212/3/3, mmen sedan 
var flyflyytttttniningngenn ii ffullu ll gåg ngng. StS örrre ansnsamamlilinngngarar 
av raastande (((≥≥ 22000)) haarr rarapporteeraratsts fråån 
HjHjjäälstavvikikenn, LeLeLedsdskäkärr, TTTämämnaan rerenn ssamt ffrår n 
Ekolln. Somo  flest t inni räräknk adades cirka 700 exx 
Hjjälälststavavikikenen 25/44 occhh ciirkrkaa 500 ex samma 
lokall 9/55 (P(Pekka WWestin)n). SSäkeersrställdaa 
hähäckc nininngarr harr rappoportereratats s frånån VVenendedelslsjöjön,, 
DaDalkkararlsl kärrett, Karörö vvåtmmarkk ((ÖsÖsththammma )r)r), 
PaParkkr dadammmmararnana ((ÖsÖsththammmam r)) sammtt vid 
ÄnÄngsg kkär ooch h i i GrGräsäsöö skskärgårdd.

FrFrånån hösstetenn hahahar ststs orora a anantatal l raaststanna de (≥
200)0) rregegisisttrtrereratats s i i HHjälälststavavikikenen, Täämnnaren,
KäK rvrvenn och vid LLedskär, mem dd ciirrkka 45450 0
ex HHjjälstaviviken 16/8 (Pekka Weeststin) som m
totoppp nooteteriringng. HöHöststenens s högsta antal sträcckak ndnde e
var 4330 ex Svarthamnn 5/9 och cirka 220000 ex
sammmmaa lokal 20/9 (Kalllle BBrinell). YHH

AAmerikansk kririckkkckaaaa   Anass carolinensis
[0; 77; 22;2  1]]
För ffemmte årårrretetete i ffölöljdjd oobsbserrveradedes dennnaa 
säsällllsysyntntaa nordammeerere iki ananarare e iii rarapppportområdet; 
en hane rastande i HHHHjäjäj lslstatavviviv kek n n 1313113/4/4/4 (((PePPPekka
Westin) och såågsgsgs äääveven n 26262626/4/4/ ((BBeBengngtt Ottosss on)). 
TrTrots melllllllananandadad ggarna a ututan fynd bedöms det ha 
vav rit en oochch ssamammmama hhhhaannne e soom m obo serverades. 
KrKrriciccickokokoorrr r kkakak n,n, ooavavsett art, lätttt lllligigigiggagagg  gömdaa ppppåå å
ddedenna lokakal. YHH

Gräsanddd  AnAnAnAnasasaas pplal tyyyrrhrhynnchc os
FyFyFyFyrsrsrsififififffrfrigigaa anananttatallll hhahah r rapporrtet rats från 
TäTämnmnaren oochch LLededsskär uundn er sensommmmaren 
och hösten. ViVidd Ledskäk r inräknadadees cirka 
11 050 exex 55/8/8 (AnA ssi Laurila)a) och cirka 
1 000 ex 30/1010 (BeB rndt Söderrllund), medanan 
Tämnaren bjööd d på cirka 1 2000 ex 2/9 oochc  
cirka 2 000 ex 7/10 (Eskil & FFreredrd ik Fribeergrg)).

YH

StStjäj rtand x gräsand
Anasas aacuta x platyrhynchos
Två obbseservationer av ddeenna uudda hybrridid,, 
ene  vår ooch en höst, vivid kuststene  i nnoorr: 1 
hane MManngrund, Lövövstabukuktten 21/55 (Tore 
Dahlbebergrg)) och 11 hah ne Leddskskär 9/10 (Kalle 

BBrinnell). TrTrootts ttiiddsintervallelet t memellllana ffynynddeen 
lliggggerer det nnäräraa till hhands aatttt ttroro attt ddetet vvaar 
samma fåfåfågegel.l. YYHH

StStjäjäj rtrtanandd   Anas acuta  NNTT 
Årets förstaa, 1 haanee,, obobseservvrvere addeses ii 
Örskärssundeett reeddan 7/7/11 (L(Larars--GuGuG nnnarar 
Bråvander, Åkeke && EElilisasabebethth Kaarlsénén),), ddetet 
villll ssägäga eett reentnt vinntet rffynynd,d fföör övrrigigt åråretets 
enendada. Vårensns primööreer, 22 ex,x  rapapporteraas från
HjHjälsttavvavikikeen 11/1 3 (G(Gööran MMölöllelebobo)), men 
dedett vavarr föförst t frfrån oochh medd 117/3 som ararteten 
noterades meerr reegegelblbunundett. Det störstaa anttalal 
rastandee som reggisi trt eraddees undderer vårenen varar 
40 ex Ledskär 222/4/4 ((PePer r JJohann UlUlfendaahl)l).

Ingen häckknning finnns registrerraadee ii
Artptporortatalelen,n, mmen eensn tataka översomomraandnde 
harr obobservere atatss ii BBjjörörnsns skäkärgrgåård d och i 
Ledskärrsvikeken, men ocksåå ii Venndedelslsjön och
Hjälstavvikeen.

Från hösten finnsns fem rapporterr oomm stora 
antal på strräcäck.k. DDeen 44/9 inräknadess 24248 8 ex 
mot S SeSennnnebebyhyhakakenen (Jan Anderssoson,n, BBo 
Granbeberg), men också ddrygt tio (!) ggåångerr
såså mmånga vid Svarthamnmn,, Skutskär ddärr hela 
2 570 0 exexx sågs ststräräckkaa in över landd (KaKallllee 
BrBrininelll). Dagen däd rpå noterades ytteerlrligigare 
258 ex ppå inststräräckck vvid SSvavarthaamnmn (Kalle 
Brinell). DDärtilll l iinräknades cirka 4400 ex momot t 
S Kallerö, Östhammar 9/9 (Teet Sirotkin) occh 
åtåtååterererer cccirka 1 000 0 exexex flygande in över llanannd d vivividd dd 
SvSvSSvarararartthamn nnn 202020/9/9/9 ((((KaKKKalllle BrB ini ele l)l).

DeDeD n n n 444/9, dden sssstoootora ddddagennn vvidiiid SSSvavartrthhahah mn, 
registstrerades också enen rekekorordhdhhhögögögg nnoto eerining, 
cirka 92920 ex, rastananded vvidid LLeded kskär (((Kalle 
Brinell). TrTrese iffrigigaa anantatal l nnooterades härär 
ytterligare fefem dagar r unu dder periodenn 
2929/8/8–1– 2/9, somm mest t 3550 0 ex 11/9 (Kalle 
Brineell). Årets siststa stjäjärtannd, 1 ex, sågs i
Karlrlhoholmsvikenn 11/111, även denna gång var 
dedett KaK llle Brininel som hade ögonen med sig.

YH

ÅÅrtta   Anas querquedula   VU
Två tidiga vårfynd föreligger: 1 hane 
Kundbysjön, Rimbo 19/3 (Karl-Arne Roslingng 
gngnm BiBillll DDouhan) och 1 hhananee Sennebby
viltvatten, Vädddö 20/3 (Bo GGranberg). Kan 
det ha varit sammma fågel (35 km mellan 
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lokakalelernrna)a)? Huuvuvudinflöddet startade sedan 
viv d d mem r r nonormrmalaltt dadatuum,m nnämmligen i början av 
april mmedd 11 hhane HHjäjälstaaviken 7/4 (Anders 
HeHellllgrenn).)

EnEn ssäkäkerrststälälldld hhäcäcknknining g haar r rarappp orterats: 
enen hhononaa såsågs meded 33 uungfåglglar HHHjäjälstaviken 
202020/7/7/ ((ToToT rbjöörnrn EEbenharard)d).. Det t kak n ha 
varit delalaarr aav sammmama kkulull,l  2 årsungaar,r, somm 
noterades hhär ävävenen 22/8/8 ((HaaH nsns G. Svvennssson), 
memen n bedömt antntalal häckanddee paparr föör lokalen n 
ärär ffem (Pekka Westin). Uppskskatta taat antal l papar 
föför hhela rapportområdet uppgår till 155––25.5.

EEtt pap r r ses na höstfynynd har rappporteteraratts; 
11 exex LLededskskär 4/10 (Kalle Brinell) occhh 1 ex 
ststrääckckandede ÖÖreegrund 8/10 (Claes Haannsssoson)).

YHYH

SkS edana dd   AnAnas clypeata
FöF rst påp plalatsts detta år var 1 par Dannnememora 
300/3/3 (Jöörgrgen Sjöström) ochh tre dagarr senare
vavar flytttniningen igång på allvl arar. ReReddan 13/4 
non teradeess vårens största antal rastande, 4433
ex HHjälsstatavviken (Martin Tjernberg). I övrigt 
etettt ganska normalt sträckförlopp för vårenen.

Ävenen oom m anantatalelet säsäkrkra a häckningngaar som 
rarappporteraaratsts även detta årår äärr gansnsnskakakaka ffffååå,å, 
bedödödömmem r r RrRrk atatttt tt anantatatalelelet häckande pppaaar ii rap-
poportr områded t t ligggerr kkvavar r påpåå ccirka 250000...

InIngaga riktigtgt sstot ra aantalal rrastande deddedennna 
efeftersommaarr och höstst, mem n n 333636 ex Hjälstststaaviken 
10/8 (Kjell Krrooo n, Carrininaaaa Häger)))) ooochch 22 ex 
Ledskär 22/9 ((EvE a Johaannnsson)) kkkan nämämnas. 
Årets sista skeddand sågs flyygygy a a fööförbrbii vivid d KKärven 
1/111 ((ToTomamas Kjelsson, BeBeennnnyy y ÅhÅÅhr)r).. YHYH

Blåvinngagadd årårtata xx sskekedadand   
Anas discocorsrs x cclylypepeatataa
EnEn hhane av denna tjusiga ochch sällsynyntata hybririd d
rastade i Hjälstaviken 6–7/5/5((NNinaJJananellm mm fl).

YH

RöR dhuvad dykykaand   Netta rufina   
[11; 4;4; 33;; 11]
1 hane rastade i Hjälstaviken 13–14/3 
(Tommy Lindell m fl). Fyndet är det sjätte 
i rapportområdet (9:e i landskskapet) genom 
tit derna. Tre fynd d är från okokttobber ssamt vardera 
ett från april respeektk ive mamaj.

FF

BrBrunu anndd   AyA hthyaya fferrini aa  VVU
UnUnded r våren n hahhh r liitete störrre anntatal l ((≥ 20)) 
rappporo terats från ene dadast ttvå llokokala erer: 2020 ex x
Kaallvnäset, Tämnanarerenn 44/4 ((BBjjörn Jererner) 
ochh 20 ex x KäKärvrvenen 17/4 4 (T(Toomasas Kjeelslsson). 
Frånn hhäckniningsgstitid har ssedadan två å sääkekerställdaa 
häckniingn ar regisistrt erats,s, bbådåda i TäTämnmnararenen: 
1 hona mmed 6 ppulli Sörsjjönön 14//6 6 (M(Maggnunus 
Klingse) ochch 22 nyligenn flflygyggaga ungngaar GGädädddvikenn 
4/4/8 (Eskil && FFreredrdrikik FFriribeerrg). ÄÄveenn frfrån 
höhöststeen hharar lite störörrere aantn al ((≥≥ 220) obsbserveveraats 
påpå ssamammama llokokalaler somm uunder vvårårrenen:: vividd 
TäTämnmnararenen 22 hanar i GäGäddddvivikeken n 1/1/9 (Kalle 
KäK lllebebrir nk, EvEvaa JoJohahansnssoson)n) ooch 45 exx 77/1/10
(E(Eskkill & Freedrdr kikik FFriribebergrg)) samt 20 exex Kärven n 
1010/9/9 ((ToTommas s KjKjelelsss on). FFF

ViViggg    AyAythhyaya ffululigigulaa
Det t fannn ss ini ga isar lälängs kukuuststenen undder årets 
börjrjanan oocch sannoollikt mest t sososoom m en ffölö jd av 
dedetta inte heller nånågrg a storaa aa ansamllini gar 
av vigg här. Även MäMällaren vav r rrr iniininleleleledndndndnini gsgsgsvivv s 
issfrfrii viv lket gjorde atattt flocken i DDalalbybyvikeenn 
i dedececembm erer året innnanann fanns s kkvar in påå det 
nyyya året; ccirkkaa 50500 0 ex 44/1/1 ((NiN klas Hjoortr ). I 
mittttennnn av februari iinrnräkä nanadedes s dodockck till slslututt 
ett fyyrsififfffrfrff igt antal vid kukustten, cirka 1111 220200 0
ex, rastandedede vviddii ÖÖsternän s, Rådmaaansnsnsn öö 13/22 
(Raoul Wexiuiuiusss m fl), kanske en fööljljjjd d av att 
de öövev rvinnttranndeedede redan hade fåttt ttili lskott 
av nnyayanlända ffrååårånn söder.. FFrån våreen nnn finfi ns 
ytteterlrligigara e tre noteteringar aaaav fyrsiffriga annnntatatal l
rastandede vid kusten:n: ccccirka 111 2000 000 exexexex EEdsdsörörara nanaan , 
Gräsö 3/3/3 (Lararss--GGuGunnn ar BBBrråråvaandndddere ); ciirrkkakak  
22 00000 ex Kalallrlrigigggafafjäjärdrdrdenen 330/0/0/0/33 (A(Antttnte e StStraranndnd)) 
oocochhhh ciccicirkrkrkrkaaaa 11 00000000000 exexeex KKalallelerörö, FoFoFoForsrrsrsmamarkrk 99/4/4 ((TeTeetet 
SSiSiro ktktkinn). FFrårånnn n ananandrdra a hah lvvårårrete finns endast ett 
fyfyrsr ifffrfriggt t antal regigiststrereraat,t, nnämämlil geg n n ccirkaa
1 00000 exex Tämnanareren 7/7/10 ((FrFrededririk k & EsEskikil l 
Friberg). Året avslutades memed en ännu till 
stora delar isfri Mälaren och därmed åter en 
större ansamling av vigg i Dalbyviken, som 
flest 830 ex 26/12 (Hans Nissen). FF

Bergand   Aythya marila   VU
Inga som helst indikationer påpå häcknings-
förekomst är kända, men tre e fyfyndnd av enstaka
individer är rapporteraddee från somommaren 
(juni–augusti): 1 hane mmoot OO FFågå elsundndetet 44/6 
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(Ansnssi Lauurilala);; 11 hhanane Knivi en,, LLövsvsttaabubukten 
27/77 ((AAndrreeass Prresess,s, TTorore DaDahhlbberrg) samt 1 
honfärgad RRööder 1818/88 (Dag g LaLLanenerfeleldt).

Inga stotoraa aantntal på stträräckk hhara  rapapporterats 
från kkusustetenn ununded r r höössttenen, menn följljaanandede 
noteteriringar (≥≥ 2220)0) kkann äänddn å å nänämnas: 4545 eex x moot 
SS SkSkatududdedenn 2//2/10101 ((PePer--rr AAndedersrs EEddidin)n) ochh 37 
ex mot S (delvis ssamama mam ffågå lal ?r?) Rönnskärärs s
uddede ssamammam  dagg ((JaJan AnAndersson) samt 
39 ex x moott SS Örstenen, Singö ö 299//100 (F(Fredrikk 
BoBonddesesttam)m . FFFF

EjEjdeed r  SoSomamateteriaa mmomollllisisssimama   VU
InInte hhelleer dedennnnaa våvårr har nånågrgra ffyrssiffriga 
anantatall raraststandede rrapapppoportrtrtereratatss frfrånån kusustetenn, men 
i stororleleksksorordndniningegen n 70000 haharr nonotet ratsts vvid tre 
titillfäfälllenen: vid Rönnskärs uddee miinstst 66988 eex x
(4899 hanar = 70 %) 8/4 och 7177 ex (5(5699 
hahanan r = 7979 %%)) 2020/4/4 ((BoB  Granberg) sammtt ciirkrka a
700 exex Kalvskääret, Siningö 15/4 (Ulf Svavahnhn). 
Allt ffärärre ejdrar och en kköönsfs ördelninng g som ärr 
aallt annat än jämnmnnn (((ses  ovan)) ggörö  att framtidden 
föför närvarande serererr mmörk uut för denna 
i skärärgårdr enn ttttiddididigigigare såsåå vvannnanlililiigagagg aartr .

Inlalandn sfynynynndddd ärär oovavanln igga,a, men ddet finnnss 
tvtvåå dedennna vår: 111 ppparr VVrerettatat ududd,d, Dalby 2/5 
(Niklas Hjort) ochchchch 11 hhhhanane VeVeVVe dndndelelellsjjjön 
samma dag (AAAnnn ikikika a RaRaRRaststéénn).) FFrån mimittenn
avv maj rapapppoop rrteradadese  sedan ett fyrsiffrigt 
anantal av mmesestatadededellsls rrugugggag ndnde e hanar från 
SvSvvenenenenskskskkaaaa HöHöHöH gagarnrna, nämliigen cicicicirkrkrkaa 1 500 0 eexexex 
11111/5 (AnAndeders Erikssos n m fl). DeDDeDettttttaaa kkkan i i
occh föf r r siig g tytyckckas vvarara måmmmångngngnga,a, mmene jämföört 
med tidididiigagagagarerere ääär r summmmanan blygsgsgsgsammam. VåVåren n
202020200808808 nnototerradadada esesees ccciririrkka 3355 0000 gug dingar i 
ögögruruppppen! HöHöststflyflyttttningenen resulteraadede inte 
heller den i nnågågrara stora antal på ststräräck, som 
fleflest inräkäknaadedess bblygy samma 400 eex mot S vid 
Svenska Högaarnrna 131 /10 (Bengtt LLarsson m fl).).

FFF

AAlföörrädarree   PPolylysticta stellleerii  [[?;?; 11544;; 344; ; 11]
EtEttt gogodkänänt ffyynnd ääveven detttttaa årår;; 11 hhoonfnfäärggaad d
förbiflyyggaganndde vid Rödhäll, HHålållnlnäs 155/11
(L(Lenennnanartrt SSSööderlund). Efter att fraramm titilll slulutetet 
avav 11990000-talet varit närmmasastt årårliliigegenn obobseservrvereradad 
i rapportområdådet är r arrtetenn nuumememerar  sälällalann
rapporterad. EEftfterr en obobseervrvatiion n avv helela a
9 ex rastande viid d Skkatatududdeden n 8/8 44 årr 20006,6 fifinnnnss 
enndadastst fyryra ffyndnd bbokkföfördda:a 22010 3 3 ((2),22010 66 oochh
20201771 . FF

AlAlfåfågegelll   Cllanngug laa hhyeemam liis   s
ENEN (för ded n övö erervivintntraranndee populationneen)
Från börörjan av året (jjanuariri–f– ebruruari)i) 
rapporteras fyrrsififffrfrigiga a antaall eendastt vvidid 
Sennebyhakenn underr första halvvaan aavv
månanadedenn, ssomom flfleest cicirkrka 11 000 ex 1/11 ((Joakakiim 
Ekmaman) ochch 114/4/11 (PPerer--ErE ikk HH lolmlmlund). 
Bortflyttttninngen mott hhäckpk lalatserrnana ii nordost 
sker vananliigtg vis i maj och icirka 1 00000 exex 
rapporteras från SSvenska Högarrnana 14/5
(Anders HaHaglglunund d mm fl). Tre inlanandsdsfyf nd 
har noteerratsts uundnderer vvårå en: 1 ex Ekokolnln 88/4/4 
(Åke BBerg); 8 ex Vendedelsl jön 1/5 (TTororbbjörn n
EbEbenenhhard)) samt 3 ex VrVreetaudd, Dalblby y 2/5 
(Niklalas HjHjHjHjort, NNililss-OlOloof Jerling).

ÄvÄven från höhösten föreligger dedet t fyfynd 
från inlana det,, ddärärtitillll fler änän nnoro mmalt: 10 
ex Färnebbofjärrdeden, Nora 27–28//9 (Lars s G.G. 
Åberg); i Vendelsjön 1 2K+ hane 1/10 (AnAnsss i
LaLaLaLaurururrilii a), 1 1K 221–1–1 27/10 (Per Anderrsssssonon mmmm
fl)fl)flfl) oooocch 2 eeeexxx 282828/1/1/110000 (AAnsnssi LLaurilala, KKeKenneteth h
PlP essess)s); ;; viviviv ddd d Aspnääsäss,,, TäTääämmmnm arrenenen 1 hhananee 7/10 
(E(E kskilil & Fredrik Friribebergg)) ocochh 111 hohonfnfäärä gag d 
2/11 ((KaKalle Källebriinknk, EvEva JoJohahansson)n)) samt 
1 ex Skedvvikiken 11/1/1010 ((JeJespsperer NNorrby).

Från sträcktktid undder hhösten rapporteraas s
fyfyrsrsififfrf iga antall flera a daagagar från Svenska 
Högaarna, som flesstt cirkaa 6 000 0 ex rastande 
18/1/10 0 (C( laes HHaanssson m fl). Mot slutet av 

”Knölsvärtan kategoriserades tidigare som en underart 
till svärta, men på grund av olika näbbform och utformning 

av luftstrupe (vilket indikerar skilda spelläten) gav SOF:s 
taxonomiska kommitté knölsvärtan artstatus i januari 2007.”



199FÅGLAR IAR UPPUPPLANDLAN   2  2018

åretet iinrnräkäknnadess åtåteer fyrsifffriga antal utanför 
RööR nnnnskskärärss ududdede/S/Seennenebyyhahaken 3/10–19/12, 
som flflestt ciirrkka 3 00000 0 ex vid några tillfällen
66–300/11 (B(Bo o HeHelll bberg mm flfl).) FF

SjSjöoöorrrree   MeM laniittt a ninigrg a
ObObObses rvrvatata ioioner r avav rrastanddee ssjöoöorrarr hhara  som 
vanligt raar pppporteerar tsts ffrårånn inlandet uunderr 
våren, som fflelestst:: cicirkrkaa 600 eex Errkek nn 1/55
(T(Tono y Henricssssonon); cirkak 9900 eex VVårhäll, , 
TäTämmnaren 1/5 (Magnus Liljeefoforsr )) och cicirkrka 
7575 eex x Ekoln 18/5 (Tomas Pärt). I övrrigigtt kakan n 
nnågrgra sts orraa antal (≥ 11 000) nämmnan ss frfrånå  
hööh ststenen: : cicirkrka 11 500 ex rastande Fågeelssuundet 
1919/9/9 ((KaKallllee Brriinell) samt 1 358 ex mmotot SSO 
SkSkvavallllererhahamnmnsuudden, Arholma 23/9 (EsEskikikil l & &
Fredrik FrFribiberrg). FFF

SvS ärtaa  MeMelalanin tta fusca  NNT
VåVå frfyndd i i ini landet har rrapporteraats från 
VeV ndelsjsjöön, Kärven, Ekoln ocochh LLångsjön 
(B(Björklingnge) under perioden 1/4–15/5, soomm 
flefl stst 45 exex Ekoln 15/5 (Yngve Hareland). 
ÅrÅrets mest avvikande iakttagelse var docockk 
cirka 505000 exex rrasastatande e i RöR der 2222/8/8 ((Dag g
LaLanerfeldttdt),),),)  ett anmärknkniningsgsvärtrtrt sstotototortrtrt 
antaatall l vividd dedennnaa titit dppdpunununnkt. Även från n höhösten 
fifinfifinnsn  det nnåggra iinlnlanandsdsfyfyndnd bokfördddda:aa  2 ex
Vendndelelsjs ön 13/3/100 (Laarrs-Erriikik LLarsson,, BeBeBB rnt 
ThThorsell);) 11 hane VåVårhrhäll,l, TTTämnarenn n 22262 /11 
(Mathias Bergsgström, MaMagnggngnus Liljejeeefofoforsrs)) samt 
i Dalbyviken 1 hhonfärgadaddd rastandnddee 15–2–22/12 
(Yngve Harelaand m fl). FF

Knölsvärrtat    MeMelalaninitttttttta a dedededeglglglananandidi  [[[[0;0;0; 0000;;; 0;00;0; 111]]
En aduultlt hhanane hihittttadadess som rrasstatandnddnde ee e i i i RöRöRödededederrrr, 
Blididö ö 13/5/5 ((*K*Kalallele BBririnen llll, Magnnusus LLL liljeffors, 
PePeteter Lundberg), vilket inneebab r atatt t enn ny ara t t
kunde läggas till listan öveer r dede somm oobsb erervverats 
i landskapet. Dagen dädärrpå hittades samma 
individ som rastandede vvid Svenska Högarna 
där den sedan fafanns kvar till åtminstone 28/6 
(**AnAndedersrs Erikksson m fl). Denna individ var 
av nominatrasen deglandi – det vill säga den 
underart som häckar i Alaska samt i västra och 
centrala Kanada. Knölsvärtan kkata egoriserades 
tit digare som en underartrt tt lilll sväärta, men på 
grund av olika näbäbbfb orm m oco h utfoformning av 
luftstrupe (vilket indndikikerarr sskikillda spelläten) 

gagav v SOF:F:s taxonoomim skka kokommm ittété kknönölslsvväärtr an 
arartst tatus i janununuuara i 2020007. ViVissa auauuktktororitteterr, 
bland d annat Birdlifefe Intnteernnationonalal oochch IUUCN,N  
urskskiljer även unddere ararteten sttejejnnegeri somom en 
egenen art, ”aasisiatisiskk svsvärärta” ((MMeMelalanitttta a stejejnenegeri). 
Knölölsvärtat nn (b(båda unndederartternana)) är enn
mycketet sällsynt gägäst i EEuurropopaa. I SSveveririgeg hharar 
tidigare ttrre fynndd gjorts av v ststräräckanandede fågåglalar, 
alla av undederararten steejnjnegegeeri, i mmånnadadsssskiftetet 
apapril–maj vid d UtUtlälängganan i BBBlel kikinnge 220122, 20014 
ocochh 20201515. Ovanstståeåendnde e uppplp änä dskaka fynynd d ärä  
såsålelededess lalandndetetss föförsta av dedeglandi. FFFF

KnK ipipaa  Bucephphalala a clclanangguulala
ÖvÖ erläl gset flfleseest t knknipiporor fanns somm vanligtgt 
ii BjBjörnsns skäkärgrgårård därr fyfyrs fiffrigga anantatal 
nooteteraraddes vvid flerera tiillfällen 16/6/6//9–9–9–9 15/1/10, 
sosomm flflest cicirkrkaa 4 00000 exx 1166/6/6 9 (J(Johohanan 
Södederccrar ntntz m fl). I övövrigt kkkkanan nnämä nnas 1 164
ex SSörörfjfjärärden, Lövövstabukten n 19911 /7//7 (PePer r Johan
UlUlffendahl m fl). FFFF

Saalslskrkrake   Mergus aalblbellus 
Våårerensns stöörsrsta anssamamllingg varar cirka 15050 ex
N Yxlan, BBlidödö 111/1/33 (J(Janan MMollander). DeDet är 
anmämäärkrrkrkningsvärt måmångnga föf r r atattt vavarra reddanann 
i börjjan aaav v mars och detet fifinns en delelelel ssomom 
talar för attt tt åtåtåå mimm nstone ddelar av flockckkckeenen hadde e
funnits här äväväveeen under vintern. YtYttttetet rligare 
två ststora annsamlmlmlinniningag r (≥ 50) har rappppopop rterats 
frånån mmer normamallalal  vårdatut m,m  nämliliigegeggen n 90 
exx VVårårhäh ll, Tämnnararen 12//4444 (Eskil & FFreredrdrdrdrikikik 
Friberg)g) och minstst 660 exxxx samammmmammma llokokalal 11/5/5/55 
(Magnuus  LiL ljeforors)s).

SoS mmmararfyfyyyndnd fffförrö ekekomommommemer,r, mmenen äär 
iininteteee vvvvananananliiliigagagaa. DeDeDD nnnnaa gååågångngngng ffininnsns ddetet ttrere 
rarapporteterar dede, alaalalllala ffrårånn jujulii:: 111 ex DDalkarlskärret 
6/6/7 7 (JJohohnnnny LiL ndevvalall)l);; 1 exex KKallrl iggafafjäjärdr enn 
8/8 (E(Evavamam ria Feermrm, StStefefan AAndnderersssson) sasamtmt 
1 ex Sörfjärden, Lövstabukukten 19/7 (Per 
Johan & Kerstin Ulfendahl).

Stora ansamlingar (≥ 100) har som vanligt 
inräknats som rastande i såväl Skedviken som 
Tämnaren under senhösten: som flest 165 eex x
Skedviken 15/10 (Kjell-Arne Larssssonon, BöBörje 
Hals); 249 ex Vårhäll, Tämnaren n 110/11 (Nils-
Olof Jerling) och 320 ex Aspspnänäs,s, TTämnaren
12/11 (Kalle Källebrink, EEvava Johannsssson).

FF
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Stororsks rakeke   MMeMergrguss merganserr
Frånn våårenn fifinnns enen aanmnmärärknkninngsgsvärt stor 
sträcksummma regigiststreerar d, nämämliliggen 575 exx 
mot NO HHjäälslstataviv ken 2828/3/3 ((PePekkkka a WWestin).) I 
börjanan aavv apapriill ininräräknknadeses sstot rara anttalal rasastataandnde e
(≥ 550000)) på ttreer llookalalerr eennlligigt följanndede: cirkka 
505000 ex EEkokolslsunnund d 1/1/44 (M(Mara tit nn FFrFranssoon); 
cirkka 550 0 ex Lededskks ärär 5/4/4 ((AnA ssi Laurilla)a) 
samtt ccirirkaka 1 200 exex KKalleerörö, Forsmark 10/4 
(Teet t SiS rootktkinin).

Tiididigarere hhösö tar hhar dedet t vaaririt t reregegell mmed d
fyfyrsr ifffrfrigi a ansaamlm inngagar i sjsjööar sosomm SkSkeddvikekenn, 
TäTämnmnm aarenn oochch LLimmmmamarren, mmen ffrån n dedenna 
höhöst fifinns s inngaga ssådådananaa rappororteteradde. SStörsta 
vavarr isistätälll et ccirirkaka 88000000 ex x HaHargrgsvikikenne  22/9
(W( ililhehelmlm DDieietrtricichssonon);); ccirirka 44000 ex
TäT mnm araren 7/10 ((Eskil & Freredrd ikik Frir bebergrg))
samtt cirka 8800 ex Skedviken 15/1/100 (KKjej lll--
ArArne LLararssssonon, BöBörjrjee HaH ls). FFFF

Vaktelel   Coturnix coturniix   NTx
ÅÅrets första vakteteelll l höhöhh rdes spepelala vid Katthhagen, 
LöLövstaslätten 199/5/5/ ((((JaJaJaJ n nn Wärnbbäck) och den 
sista a vid Stjäärnrnrnrnhohhoholllmlm,,KuKulllllla a 6/6/6/6/9999 (PP( ekekka Westin), 
vilket iinnnebbbbärärärär hhelelt t nonormrmalalaa a fenoologig datata. 
SaSammmmanantaget reegigigiiststreeraradeesss s 16165 5 sppelande, det 
vill säga något färre jäjäjjämfmförrörrttt memed dd d föföföreregågågååeneee de 
sommar (=17333)),), mmenenenn nnnnäsästatann exexakt saammma a
anntal somm memedddelvärärded t för 15-årsperioden 
202 02–2010166 (=(=1616167)7)7)7). DeD nn kokommunvisa 
föfördrddrdelelelnininininggngenen vvarar Enköpini g 7171711, UpUpU psala 49494949,
TTiTierp 111, ÖÖsthammaar 11, Knivststtsta a 9,99, HHeby 
7, HHåbåboo 44 sasamtm NNororrtrtrtälläljejejeje 33.. HäH ckningng: 
Vid Tjjococcockskskskstatata,, LöLövstatataslätättten obbobbseeservr erradess 
1111 exexexex. memed d avavavvleleleeddndndninnninggsbeteendee 44/9 (Weine
ErErlalandndssonn)) ocochh enen kycycklk ing hörddeses 7/9 
(Nils-Olof JJeerlilinng). Fråån denna lolokal har 
ytytterligararee seex x oobseservationer avv ssom mest 2
ex. rapporteraratst 55–30/9 (Nilss-Olof Jerlingng 
m fl). Övrigt: 11 ex. stöttes på HHånstaslätttenen, 
Lena 16/9 (Petter Haldén). MTMT

[Japansk vaktel   Coturnix jajapponicuss]]
11 ex födosökande vid ffååg lelmatning 
Krägäggagaslätten, Övergran 191 /12 (Mats 
Lönnberrg). Fotografier vivisar atttt fågeln mmeded 
ststor sannnnolikhet är enn japannsksk vaktetell och
såledees enen utsläpppptt ffågel.l. AArten annvänds 
frekventnt fför ägggpproduktion. MT

[[RaRappp hönaa   PPerdrdix perdix]]
OmOmfafattniningngeen aavv utsläpäppptptaa rapppphööh nns 
under 20001717 ttycks ha varit i ungegefäfär sammmmaa 
ststorrleleekksksoorrddning som under titididigagaree åår. 
DeDenn ststöörsta utsättniingngenen, sosomm hahar r etettt 
kommersiellt ssyfy te aatt tträränan ffåggågele hundndarar, 
sker på Rydaslslätätteenn,, Lånångttg orora ii Ennkököpingngs s
kommun. Spriddd a a ututsäsättttniningngarar fförö ekkomommemerr 
ävvenen ppå aanddra håhålll , frfrämmsts ii Uppsalaa, , KnK ivivststa 
ocochh NNorrtätäljlje kok mmmuunneer. DeD ssssa a utsättnningar 
kakan n dodockck ii dde ala lra a flflessta falll kkararakaktätäriseras 
sosomm ”hhhobobbyb veverksaamhhet”. NNedan följeer enen 
kkommunviis sasammmmananfafatttniinng av vad somm haharr 
rapporteerar ts. EnE kököpiing: UnUnder föörårårer t såågsg ttvåvå 
kullar (23 ex) på RyRyddaa-- ochchc  Lanndsdsbbergaslälättttenen 
2/1–12/3 (Martinin Tjernbeberg, Yngve Haarrelaandnd 
m flfl)). IIngngaa obobservvatationen r är känndda ffrårån
sommmmaren, menn sesenaarere kkonststatateradades sex 
kullar ((559 eex) på ovan nämämndnda a slsläätter från 
11/9 fraramm till årsskiftet. NNoterbart äärr atattt 
en höna med kyckklil ngar observeeraraddes på 
Landsbergaaslslätätttenn 144/9/  (Anders Arwrwesestrtröm 
Jansson)).. DeDetttta a inindidikekerar att här finfinnsns een n
självreeproducerande stamm, , dock givettvivis intee 
enen rrest av den gamlaa rraapphönsstaammmmen. 
Utövverer ddddessa ffynyndd såsågs 5 ex i HäHärnnevevii 
soockckenn 20/8 (HHene rik Johansson). UpUppspsala: 
6 ex Rämmban,, VVänängege 6–99/1/1 (KaKallee Brinell, 
Stig-Åke Svenensson), två kullaar (11 exex))
Sundbromark i februari (Raoul Wexius m flfl), 
1111 hahahahanenn  Hagby kk:aa 1119/9 3 (Per Johan Ulfenenndadadahlhlh )),)), 
1111 exexexex. Lövssvsstatata hhherrererrgrgårård,d,, LLövövstasslätttteene 44/4/4 
(N((Nillilss--OlOlOllofo  Jerlingnggg),),), 333 eeeex.x SSunununndbdbroor ,, BääBäälil nge 

”Detta indikerar 
att här finns en 

självreproducerande 
stam, dock givetvis inte 

en rest av den gamla 
rapphönsstammen.”
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6/6/88 (Y(Yngngveve Harrellanand)) ochh 3 ex. Sundbromark 
7––7 1616/88 ((JoJohahan n SöSöddercrcrranntz,z  Kenneth Pless). 
KKnivststa: 77 eex Huusbsbyy-Lånnghundra k:a 14/1 
(T(Tommmyy EErikskk soson)n),, 1 exx RRissberga, Östuna 6/4
(M(Mara gagareretata LLjujungngdadahlhl)) ococh h 7 exex AAlsikehagen, 
KrKrususenenbebergrg 5/111 (RRobobertt BüBünnsoww). Norrtälje: 
171717 exx LiLilla ÅkÅkeerby, NäNärrtunu a 8/8/1 (Bo
Granbergrgg),) 77 ex HåHåsttaa, GGotottröra 8/3 (AAndn erss 
Eriksson), 1 ppara NNärärtutunana kk:a:a 9–15/5/4 (Kjelll 
Krrooo n, Melcherr FFala kenberg g mm fl)fl ooch 9 ex x 
LoLoskskälva, Lohärad 9/11 (Leeifif GGuustavssoson)n). 
ÖsÖsththammar: 1 ex Forsmark k:a 14/4 4 (T( eeeet t 
SSiroottkinn). MMT

SmSmålålom   GGavivia stellata   NT
FrFrånån vvårårflyflyttt nin nngen rapporterades somm flflflest 
25 ex momot t NN Röder, Blidö 221/1/5 (Magnuus 
LiL ljeforo s m flfl). Fyra fynd finfinns från n inlandet 
unu dder vår ococh h sensommarr, vililket är flflere  än 
normalt,t, enlnligt följande; 1 eex Ekoln ((uutanför 
SkSkarholmmen) 17/4 (Arvid Landndgrgrenen) ) och 18/4 
(H(Hans NiNisss en); 1 ex Ryssjön, Österunda 44/5/5 
(BBenengt OOttttosson); 1 ex överflygande Florarna 
1515//6 (Mats Edholm, Brita Tibell) sammt t 11
mot S ÅsÅsbyby, KnKnututbyby 29/9/8 (L(Leif Guststavavsson).)  
ObObservattioionenen från Florarnrnaa ärär intttrereressssanananantt,t,t  
meennn ddeddet finfinns iingngngnga a teteteckckckken på att arteennn skskulle 
hhahh hhäckat vav rer  sigig hhärär eellllererr nnåggon annnnnanaaa stans 
i raappppoortområdå etet. Avvslutnniin nngsvis kkanann dden 
ststöörsta sträräckc summmmanan ffrrrårån höstststt äräräcket 
nämnas, nämlligigen 448 exx mmmmot S Örsrsrrsteteten,n  Singö 
27/8 (Fredrik BoBondestam)m)m)m). En förörörhåh llananded vis 
låg högstasummmma, men sseetete t t ttitilll ttididpupunkn ten, 
redaan i slslututet av auguuststtiii,i, annmnmärärknknnkniningsgsvävärtrt 
hög. DAADAD

Storlol m   GaGavivia a ararctcticicaa
FrFrånån vårsträcket finns två rapppporteer r omom störrr e 
antal på flyttning, båda a frfråån RRödödere : : 878  ex
13/5 och 330 ex 21/5 ((Magnus Liljefors m 
fl). Tidpunkten avslölöjajarr att det var lommar 
påp  väg mot lånångt avlägsna häckningsplatser 
i nordrdosostt.

Fem säkra häckningar (ruvande eller 
observerad unge/ungar) har registrerats; 1 
par (1 unge) Hosjön, Knutby y (Bill Douhan 
m m fl); 1 par (1 ungn e) Sottetern, Knuutby (Niklas 
Hjort m fl); 1 par (1(1 unge)e), , Långgsjsjön, Häverö 
16/7 (Bill Douhan)n) sammt vavardera 1 par 

StStene nässssjjön (2(2 uungngar)) reespspeke tiveve SStrtranandsdsd jön 
(r(ruvu ande, dockckckk inga a ungarr senaarerer ),), JJärrlåsaa 
(Andnders Arweström m Jansnssoonn). DäDäärtrtilill l finfinnnsns dett 
obbsservationer av etttt elllerer ttvå ppaarr ffrån ett 220-tal 
ytteterligare lolokakalelerr ununder hhääckckningngstidd. DDessa 
fyndd kkan inddikikereraa häcknningng, men n vaanlnliigtvis ärr
det barara en eller nån gra fåfå oobsbseervatitiononerer uutat nn 
några säkrkra häckcknningsindiccieerr non teteraradede.

Vid denn sesenaste innveventnteeringegen avav sstotorlomm 
ii Uppland (1(199996)6) reeggisi trtreeraddess ddryygt 
huhundndratatalelet häckkanandede ppar ii rapapportrtommrårådedet 
ococh h dedett finfinnsns iingnga teckckenen på att bebeeststånåndedet 
skskulullele hha a minsskat fram ttililll ididagagg. . DDeDetta visar 
vivilkkaa brbrister dedet t finfifinnsns ii ssppoontntananrapporteeriringngene  
föför ddenna arartt omom vvii skskuulle användaa den förör 
atatt t en uppppskatattnnining av ppopopululationens stotorllekek.

FrFrånån hhösö ten finfinns flera dagaarr r mmmemed llite 
ststörö rere antalal ppåå ststräcck rapppoportrttrteradde,e, ssomom 
flestt 2303 ex Sikhjälmma, HHålållållllnlnäsäs 14//9 (Kalle 
Brininelell)l);; 92 ex FFågelsundededett tt 115/99 ((Kalle 
BrBrinell) och 1144 eex ÖrÖ egrundnddd 24/9 (CCllaes 
Hansson). DADADD

Smmå-å-/S/Storllomom   Gaaviviaa stellatata/a/ rctica
Årets höhöggstaa rrapappop rtereradadee sträcksummm a 
varr 171717000 ex mot S RRönönnsn käkärss uuddddee 2929/9 ((BoBoo 
Granbebergggg).).) DADA

Svartnäbbaddd isisisllolom   Gavia immer
[1; 1515; 24; 3]3
Tre e fyfynnd detta åår,r, aaaalllla i septtemmber; vidd BBBBjöjöj rnr  1 
2KK++ ststräräckanded 11119/9/9 (Sepppopp  Haavisto, AAAAntntnnte ee
Strandd)) och 11 ex 22229/9 9 (T(T(T(Thohomamamamas s PlPlesess,s, PPPeerer 
Johan UlUlfefendahhl)l) ssaammt 1 adaddduuult momoot t S föföörbbrbbii 
MåM ssssten, Siningögög 330/0/99 (MM( icickekekeke JJ hohananssss onon mm flfl)) 
oocochhhh föföföförbrbrbbii ii SeSeSeSennnnnnnebebebebyhyhakakenen 111,555,5 ttimimmeme ssenenararee 
((J(Jonas MMyrrenenåsåsåså ))). DAD

Vitnnäbäbbabad islomm  GaGaviv a adamamsisiii   
[3; 55; 72; 4]
Lika många fynd som föregående år, fyra, 
men i motsats till då är ett av dem från våren, 
nämligen 1 2K mot N Röder 21/5 (Magnus 
Liljefors m fl). Tre observationer från hösteen,n, 
alla i september enligt följandee:: 11 addult 
sträckande Fågelsundet 15/9 (KKalalle Brinell); 
1 1K mot SO Understen, Sinngöö 116/6/9 (Fredrik 
Bondestam) och 1 1K raststana de Klylykhällen, 
Gräsö 24/9 (*Sören Frannceeen n m m fl). DAD
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Obbese tämdd islslomm  GGavia immmeer/aadadammssii
Två obbestäämmddaa isslolommmmaar undnderr ååret, båda 
från höstenn: 1 ex momot SS Rönnnskskärärss uddde 24/99
(Magnus BBladdlulundn ) samtmt 1 eex x (b(bededöömt som 
sammmaa inindid vivid)dd) förörbi SSkakatuuddenn ((AnAnnninikaka 
Rasstéén)), Sennnenen bybyhaakekenn (NN(Nils-Oloff JJererllingg))
ocochh Arhoholmlmaa 3/3/3/1010 ((RoRobeeb rt BBBünü sosow)w). DADA

Smådådopoppipingn    Tachchybby apaptuus s ruruficfi ollis
Tre viintn erfyfynnd finns frråån åretsts inlnledniningn ; 1 exx 
SiSimpm nänäs 1––6//11 (Nikkllas HjHjorort m m fl)fl) oochch 227/7/2
(T(Torbjbjörö n Ebenenhaardrd);); 11 ex FyFygdgdstströömmmenen, 
VäVäddddd öö 5–5–6/6/11 (F( rereddrrikik BBonndedestam m flfl)) och 
11 ex TTämmnaarårån,n, SStrtrömömsberrg,g, TTolo ftaa 16/1 
(B(Bererndndt t Godidinn mm fl)fl)fl).

SäSäkekersrstätäälllldada hhäcäcknkniningagarr hahar r rapppp orrterats 
frfrånn ssexex lokaler: 1 par (11 kk lulll) SStotorr-
KKärrreet, Daalbyy (Christina Norormam rkk mm 
flfl)); 1 pparar ((22 kukullllarar?) Nyländadad mmmmmenen, 
Harg (Wilhelm Diettrichson m fl); 11 par 
(varnanar) Häsängsdammarnaa, Harg ((WWilhelm m 
DDietrichson); 1111 papap r (1 kkulu l) viltvatten 
vivid Mälby, Vädädddööödö ((RoR nny Carlsson m 
fl); 11 paar memememedddd 3333 ungagarr frfrfrfrånnånån 226/6 8 (Carina 
Häger mm fl)) ssssamama t t 11 paparr (1(1 kkkull) vviltvatteenn 
SS FiFixbxbyyle, Fasteterrnnrna a (B(Billl DDoDouhuhan).)  Därtill 
har en trolig häckkkknininn ngng rrrrapapppopopoortrtrrterer tatatsss från 
Jontedammen,n, HHHökökökhuhuhuuvuvuvvud d dädär 11 par sås gs ii 
mam j ochh 331313 /7/7/7 (Wiilhlhelm Dietrichson) ochh 
enen möjligg i i KöKörlrlininngege vvvillili tvtvtvaatteen,n, RRasbokil där 
11 adaddad nnnnototototerere dadadeses 114/5–29/6/ ((MaMaMaMatststs EEdholmm mmm m
flfl)fl). Konstataterad häckknin ng på sex lolololokakakaleleleer och h
yttterlrliggararee vavardrdera enen ttroooolililigg g rerereespspeke titive möjjlil g g
på andraaa llllokokokokalalaleerer äär ovvvana iligtg  månånnngagagga. ADA

SkSkägägggdoppipingng   PoPoddiceps ccrir status
Fyra vinterfynynd d hhar rapporterats ffrårån årets 
innledninng;g; 1 eexx Röödhäll, Hållnäsäs 1/1 (Kalle 
Brinell, Anssisi Laua rila); 1 exx Dalbyuddd, 
Dalby 2/1 (YYngn ve Harelandd m fl) sammt 
vid Sennebyhaken som flesest 22 ex 6–21/1/11
(Yngve Hareland m fl) och 4 eex 11/2 (Micke 
Johansson m fl).

Från häckningstid kan dde tre störstta 
antaalelen från häckningslokaleler r nämnas; 24 
par Stommnarö, Länna 2121/5 (BBill Douhaan)n);; 
202  par SSödersundet, Råådmannsösö 27/5 ((Ante 
Strandd) ococh minst 1717 par HHjälstavikeken 1/7
(Pekka WWestin). 

FrF ån HHjäjäälslstat vviken beräätttarar PPWW: ”mym ckckeet 
dådåliligg rer proodukukttionn”..

Tämnmnnararenene  och Skedviken äärr ststoraa sjjööaarr 
däd r dedeett brbrruukar finnas stora anttalal rrasstaandnde 
unundeder r höhösten och denennana hhhösöstt vavarr iningegett 
undantag, som m flefl st såågs 141400 exx ffrårårån n Våårhrhäläll l
29/9 (Martin AAmmcofoff m fl)fl) oochch mminstst 33202 eex x
Skedviken 27/110 (B(BBilill l DoDouhuhann).

ÄvÄvenen ff årån dedeceembm eer ffini ns dett eettt ppar 
vivintnteerfyndnd; 22 exx DDaalbyyvikeken 3–3131/12
(R(Ragnanar r HaHalll, YnY gvgvee HHarelaandnd)) ocochh 1 ex 
FyFygdgdstströrömmmene , VäV dddö 1313/12 (Freedrdrikik 
BBondestam). DADA

Gråhakedoppingg   PPoPodidiceec ps gririsesegegena
Säkerställda häcäckningaar har rapporrtteraattsts 
frånn ttioio llokokalalerer mmedd ttotalalt 39 par; sosom fleflest 
3 paparr Kärvene (((11 unungege)) 7/7 4––1616/7/7 ((TTomas 
Kjelssonn m flfl); som flflest 3 papar LiLillllbybyasjön (1 
unge) 7/7/4––15/7 (Eva Johansson m fl));; sosomm 
flest 6 par Nyländaadad mmen, Harg ((33 kkullar) 
8/4–12/8 ((WiWilhlhelelmm Dietrichson mm flfl); 1 
par (ruvvaandede)) KaKarmrmdadammen, Dannnnememorora 
9/4 – 1/1/6 (Lars Bern, RoRonny Fredrikskssoson); 2 2
papar r JJontedammen, Hökökhhuvud (inggaa uungar 
sedda)a 222266/66/4–311/7/7 ((KeKerrsti Östman m fl)fl); ; 11
paparr SvSvanbergavikken, Erken (ruvar) 1//5–5–224/6 
(Tony HeH nriccsssonon);); 44 parar Klaarddammen, 
Dannemora (ruvuvande fåglar, dock k ingag  ungngarar 
sedda) 10/4–13/8 (Curt Johnsson m fl)fl); 3 
exexexex KKKKolo sjön, Knnututtbyby (bobygge) 5/5 (((SöSöSöreerenn nn 
AnAnAnAnddded rsson)n)n)n ;;; 151515 pppparar SSlalagsgg mymyren,n MMooro akarla
(7((7 uuungngngaarara  sedddaa)))) 2222/5/5/5/5–11/6/6/ ((LaLL rsrs BBBBern) 
samtmt 11 par Nässja viviltltvattttenen, GoGoGoG tttttt rrörar 227/7 6
(Mattss GoG thnier). DDärä tiillll hharr yytttterliligag re 5
par rapporrteterats ffrårånn fyfyrara tänänkbk ara/möjlj iggaa
häckningslokkalaler där hhäcäcknk ing/-ar myckeet t
väväll kak n ha ägtt rumm:: 2 ppar Tegelsmora 
kyrkssjö (troligt hhääckniningsg föörsök) 3/4–14/5 
(Freedrdrik Grahnn mm flfl); 1 par Dalkarlskärret, 
UpUppsallanäs ((tetecken på bobygge, inga ungar) 
5/4–2/5 (HHene rik Lundström m fl); 1 par 
Hammmarddammen, Morkarla 6/5 (Stefan 
RiRi bsberg) samt 1 par Grissjön, Järlåsa 13/5 
(Anders Arweström Jansson).

Årets rapportering visar att ggråhake--
dodoppiingen n åtå minstone hållerr ststälällningarna 
som häckfågel ii rrapportomrmrådet, sannolikt 
är den under fortssatt ökningng. DA
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SvSvararththakakede opppingng   Podicceps auritus
EtE t t årå ii ppararititett mmeed ddete fförö egående, det vill 
säga ttoto laltt 3838 meded ssäkerrhet häckande par 
rrappporteerradede ffrårån n 16 lokokalalere . Av dessa fanns 
2929 pparar ii kkononstgjgjorordada vvatattetensnsamma lil ngar (elva 
lookakaleler)r), 88 par längngss kuk steen/i skäk rgården 
(f(f(femem llokkokalaler) ocochh 11 par i sjsjö ö ((AAlvsjönön, , Harg). 
Förr häcckakak dede svaartrthahakekedodoppingen i måm ngaa 
av rapportommrår dedetsts ssjöjöara , memen nuumeera är r
deet t yty terst få av dedem m som hahar r ararteten kvkvar somm 
hähäckckfågel (troligen färre än ffemem)).) FFördelalar r vvi 
papareen/n lokalerna på kommuner får vi fölöljajandde:e:  
UUppsp ala a 1313/6/ , Norrtäljjee 11/5, Ösththammmam r 
111 /3/3 oochch EEnkköpö ing 3/2.

DäDärtililll hahar yytterligare 39 par rappoorttererats 
frfrånån 2244 lolokakaleer,r, men för dessa par är det t mem r 
osäkert omom hääckning har ägt ruum.m  Säkerligeen 
hah r fllera avav dem häckat,t, men ddet finns
iningeg nttini g ii rarapporteringenn som sägerer aatt så 
var faf llett. VaVanligtvis är det bbara någon eenstaka 
rarapport t frfråån var och en av ddesssasa llokokaler.

DADA

SvSvarthalsad dopping   Podiceps nigricollis   s
[9; 3HH+5+5;; 4;4; 2]]
EtEttt par raststadada e i Hjälstavikenn 113–3–1414/5 ((((RRaRaRagngngngnaarar 
Haallllll mmm flfl). Förörststststaaa fyfyfyndndnndet i rapportoomområrådet 
ses dad n 200909 ddå lil kakalelededess 222 ex obserrrrvevvv rades 
på ssamammam  lokala . InInnann desss ffår vi gå ttilililillblblbl aka 
titillll 1980 föförr att finnana fförö egeggåååeående iakttttatagelse.

DA

Havssula   (MMoorus bassanuunun s)s)   [0;0; 33; ; 5;5; 1]]
En ggammmamall fågel sågsgs fflylyygagag mmotototot NN vvidid 
Understeen, SSinngögö 9999/4/4/4/4 ((((*F**FFrereredrdrikik &&& HHHHenennririr k k
Bondesestatam)m). NiNionondede ffynyndet i i rarapppporororrtotototomrmrm ådådåddetetetet, 
ochh llanddskskapetet,, avav denennan  norrdadattltlantiskka 
ststororfisfiskare. Senast det bbegavv sig varar 2010 5.

YH

Storskarv   v Phalacroococorarax carbo
Många rapporrteterr (totalt 54) om övervintrande 
storskskararvvar (m( ax 70 ex) har inkommit från
kusten under januari–februari, flertalet 
från Gräsö, Biotestsjön och Väddökusten.
Vårflyttningen inleddes på aallvar i mars 
oco h som mest rregistreradades cirkak  1 000 ex 
vid Skötgrund, LLövövstabukuktet n 9//44 (Andreas 
Press). Några lite hhögögre aanttalal på flyttning 

nonotet radedes ockkså,å ssomo  flesestt 757 0 exex BBjöjörnrn 223/4 
(J(Johohan Södercrcrcrraanaa tz, KaKalle BBrinell)l)).

HHäckningsuppgigifterer harar inknkomommimit enendad stt 
frånån Lövstabukten,n, samammmantntaaggeet ciri ka 11 100 
par,r, enligt föfölljanandede:: 7714 papar r StStora a SjS ällönön 5/5; 
205 pap r Lillllaa SjSjälälön 5/5;; 3939 par MMäsässisingsörenn 
5/5 (UUllrik LLötbebergr , Larsrs GGusu tavsvssoson)n) ssamamtt 
23 par (mimisslyckkadade) Vattöörssududdeen n 5/5/5–5–1515//6 
och cirka a 10100 par ViVitgtgrrundndsös rararnrna 9/6 6 
(U(Ulrik Lötbebergrg, LeLennnnarart t SöSödderlluund,d, LLaars 
GuGuststavavssssoon). Dett ffanannsns meded stot r sannn ollikikhehet 
fleflerara kkololononieierr lälängngre söddererutu  längs kkuusstetenn ocochh 
ii MäMälalareren,n, menn inga rappppororteter r oomm fföörekomst 
hah r iinflflutit.

StS örst rapapppoportrtereratat aanntal på strääckck underer 
höhöststen vvarar relelattivivt t blyggsasammma cirka 5000 0 exe  
Siingngöö 99/9 ((Tomass Pärrt), medan ciciciirkkrkr a a 12200 
exex ffödödososökkanandede ii Täämmnareren n 11151 /9 ((KaKallllee 
Källllebbe ririnkk, EEva Johansnsson)) vvaarara ttopoppnooteringen 
för r raraststanande. Det ssenare är ovovananannliligt mmånå ga för 
atattt vara i en insjö.AAvsvslul tningsvvvivis kan näämnas 
att det från decembeber finnss endndndndasasasastttt eetettt fyffyfyndn  
avv aartrten; 10 ex Djurrststene , Gräsö 1515/1/12 2 (Leieiiffff 
& KeKersrsti ÖÖststman). YH

Röörddrdrroroomm   Botaurus stetellararis  NNTTs
Myckket ttttalala ar för att en inindidivvid överviintntnntraradede 
i Hjälstavikikkenenee ddddäär 1 ex sås gs såväläl 111333 (Matts s
Löfman) somm m 2227/2 (Bodil Bernströrööm)m . Det 
dröjöjded  sedanan fraamm m m titill 19/3 innan vårereeensns första 
budbdbärärare höördrdeesese  från vavasssarna i BBBroror sjsjön, 
Rooslslagagss-Bro (MMagagggnun s Bladaadlund). Fråån n oocococh hh
med dedettta datum m frfrff am tttili l l ococcchhhh memed d 28288/6/6/6/6 
har sedadan n totaltlt 7755 spelanndddede rrapappppop rterratatatss 
frfrånån 49 lookaalelerr ii rarapppporro totomrmrmrmrådåd tet. DDDeDett ärär flflflfler 
äänänä fffföröröröregegegegåeåeåeåendndndndeeee åråråår ((== 6363),,) mmmmenen fforortftfararanandede 
fäfäfärre änän de e 8181818 ssomom notterreradades 2016. Trots 
enen milildd vivintn er var vvii såsållededess ininte i nnärärheh ten n
av nnågågonon ny rekokordrdnooteteringg ((== 8686 åår 200909).). 
Flest spelande bokfördes ii Tämnaren där 
10 hördes, medan Vendelsjön kom därnäst 
med 6. Hjälstaviken var som vanligt en 
bra lokal för arten med 4 hanar, medan 
3 i Ösmaren, Roslags-Bro var rekord fförör 
denna sjö. Därtill hade ytterligare sjsjuu llokak ler
vardera två spelande, nämliggenen Brosjön, 
Dannemorasjön, Kärven, Teggelelsmsmoro a kyrksjö, 
Ryssjön (Österunda) samtt SSvinnegararnsviken
och Lårstaviken i Mälareen.
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InInga ssäkkraa bbevvis förö hhääcknkninng har 
inkoommm it, mmeenn flyflygagandndee rördrdror m m m sågs över 
Hjälstavikeenss vassssara  vid fjojortrtonon ttili lfällen n
mellan kl.l. 08:8:3030–14:0000 ddenen 223/3/66 (Fredrik 
Norlining)g), viv lklketet rimmligtgtvivis s bob rddee indidikkekerara 
åtmmiinnstone een nn påpågåenendeed hhhäcäckning. BDD

Ralllhähäger r  Ardeoolala ralalloloiddese   [[11; 2; 1; 1]s
Ett fyfyndnd, ded t trededjeej fförr rrapappop rtområdet 
och fefemte e föför landdskskapet, geg nnom m titiderna;a; 
11 ada ulultt ÖvÖvre Företet 4/7/7 ((**Jococcece EEkskstrtrömömm 
m m fl)fl).

DeDenn upupptptäcäcktteses vvidid 220-titidden när deden n kokom 
inin yflygagag ndee frfrånån ssödöderer ooch ettt 3300-tatal skskådare
hahannnn sse ded n ininnanann ddedenn såsågsgs llämämnana lokokalalenen med 
sydlligig kkururs.s.DDDetet fförörststa fyfyndndetet ii UUppp landnd, tillika 
i i landn etet, var 1 ex Dyarna, Enknköpö inng 1996060.

YHH

Ägretttthäger   ArA dea aalba 
Åter eettt  år med många rappoorter, 1866, , rörande e 
oobserverade ägrereeetttttttthäh grar ((101011 år 20116 6 och
35350 år 2015). AnAnntaatalelelel t t skildaa individer var 
som m vanln igt t avvavavsesesevärt fffärärreeere oooochhc bbedöms ha 
varit totottalt 11118,8,88 ddetet vvilill l säägaga fler ään de tvåvå 
föföreregågåenende åren n (11((10 0 årår 201110 66 reespspektive 8 år 
2015). Antalet är dodododockck mmmyycycycket t sssvsvåårårbebebedöddd mt 
då ägrg etthägraar r r vaa lnlnligigggtvtvtvtvisis iintnte ststår kvavar påpååå 
saamma llokkakakal eenn länngrg ee pep riod.

Först utut vvarar 11 eexx ÅÅrÅrÅrikikikee FyFyriris s 1/4 (*Bengt 
AlAlllblbblberererrggg,g,EEEvavav MMMattattst son m fl)fl . SeS dadadadan nnn föföljde en n rarararaddd d
fyfyfyndn  från ololika lokaleer, flflest vid HjHjHjjälälstststavavaa iken, 
LeLedsskäkärsrsomområrådedet ococh hVeVeendnnndelelele sjsssjönön. StStörst anttal 
på en loookakakakallll unununundeded r deeet t föförsr ta hhaalalalvåvåvårer t vvar 33
exexexex DDDDanannenemomoorararasjsjsjjönönönön 111–144/6 (KeKersti & Leif 
ÖsÖstmtmaan m flfl).). IIngngenentting ssoom direkt inndidikkerar 
häckning harr rrapapporterats.

Ävenn frårånn höhösten finns mmåånga fynd
rapporteradede frår n ett flerrtal lokaler.r. 
Med ett undaantn ag dock aldrrig fler än een
individ åt gången, reservatitiononen var hhelelaa 
8 ex rastande tillfälligt i i Hjälstaviken 
18/8 (Gunnar Ehrenrothh).). Så mångnga har 
alaldrig tidigare observerats samt didigtt ii 
rappporo tområdet. Årets siststa a ägretthäger 
sågs sju mmånader efter ddeen förssta, nämligegenn 
11 ex förrbiflygande Lånångsandsdsörö arnaa 1/11
(Per Joho ann Ulfendahlhl)).

YH

GGråhåhäger  AAA drdeaea cinerea
EnEnststakaka innddiivvidder fafannns kvvaarar iin n ii jjanunuararii ococh h
februari, , bbåbådeed  i inlandet och längs kukuststen,,vilklketet 
ete t fleflerrtrtalal rapapporter nämner. Fynd d avav hhäcäckakandnde 
grgrg åhåhägäägrar r har även ddetettata ååårr reregigiststrereraatsts 
i mycket begränsnsada  omfmfattntnining.gg FFöölljaajandn e säsäkrkra/a/
ttroliga häckningngsfsförörekekomssterr hhaar rapa pportteratats;s; 
16 bebodda bonn Leeddskskärärsosomrmrådådett 25//3–3–1111/6/6 
(M(Marartitin TjTjernbnbererg g mm fl.fl.); 22 ex bobybyggg anandde 
DaDalvlvikiken, SiSingö 133/55 ((IrI jaa Hededman); mminst 
99 beb boboddddaa bonn LöLöttahholmenen, RåRådmdmansö 
1313/5/5–1–12/2/6 (Å(Åkek BBerg g m flfl)fl); ”liten kolo ononi”i” 
(l(ljudindikkatioioneer)r) SSånånka,, Skokloster 31//5 5
(Markuss Rehnbeberggg); fleera bonn mmed sstorara 
ungar Rangarnöö, VäVäddddöö 44/6 (B(Boo Granbbeergrg) ) 
samt cirka 50 ppar Norrrrboda, Gräsöö 255/6/6 
(Ulrrikik LLötötbebergrg mm fl).). DDetttat  ger sammmanttagaget 
cirkkaa 100 häh ckckanandede pparar ii rapappoportommrådet. 
Vi saknnar ddock uppgifterer ffråån n etett flertal 
kolonierer, nnågra åtminstone tidigare ststoraa, 
och förhoppningsviviss finns det betydydliligtg  fler 
par än vad rapappoorrtereringen visar. DDetet fifinns 
dock skääl l attt t käkännnnaa vivis s oro för arten.n. EEnlnligigt 
vad soom har berättats hahar det gjorts iingngreppp 
(=(= aavvverkning) i flera tididigagare kända kk lolono ier 
vilkett hharrar ffått tiillll ffölö jdjd aatt de helt förö svununninitt 
ellleler mim nskat krrafa tigt i storlek. Oftaa äärr det 
störning ffrån höhöglgljujudddda gråhåhäägraar r ssom varit 
orsaken tilll  desssasa ingrepp.

Avslutningsvis kan sägas att decembeber, 
enenenen mmmmili d vintermåmånnan d, bjöd på betydliigtgtgt ffärärrrererere 
rararapppppppporter änänänä dddeee tvtvtvvåååå ininlel dadandde,e kkannsks e e eeen fölöljdjd 
avav bbbririststfäfäfäfälllll ig aktk ivvvitiiiteetee bbbblalalalandd rrrapppppopopp rtr omomrrårrådets 
fåfågelslskkådare. YHY

Bronsibis   PlPlegaddisis ffalalcicinenellllusus   [2; 1; 1; 11]ss
Bronsibis har tit digare oobsbserverats bara trree
gågångngere  (4 individeder) i rrappoportområdet. Efter
fynd med stora mmeellanrumu ((1842, 1984 och 
201616)) noteradess ddockck arten även detta år. Det 
vavar en individd ssom passerade förbi Rönnskärs 
udde 11/100 (Bo Granberg). Rapportören 
skrivver ””vidid 09:45-tiden så upptäcktes helt 
ovääntat och överraskande en bronsibis över 
havet några hundra meter ut, flygande mot 
N. Efter en stund, så svängde den helt ochh 
flöflög ösödderurut”t . Dagen efter sågsgs een individd i 
Södermanland, rrimlm igtvis sammma fågel. YH
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SvSvarartt ststororkk  k  Cicconniaia nigra   [2H+8+; 29; 16; 1]
EtE t t sosommmmararffyndd aav v deen n sällllsyynta ”odensvalan”; 
11 ex fförbibiflyflflyganddee HjH älsstaviken 4/7 (Lars 
GoGotbtborn)n). DeDeD tt ärär denn föörsta iakttagelsen 
sesedadan n 20201212. YH

ViViVitt stororkk   k Cicoconnia a ciconiaa  CCRR
Tre fyndd aaav v vva drderra a enen iindndivividi  har rappoortrterats.. 
Även om ddet sks ulullele kkununnan t t hah  varitit eenn och h
saammm a fågel soomm ”zick-zackkc atat”” siig fram ii 
rrappportområdet, bedöms de hähär soom olikka:a: 1 
exex BBrer dsjö, Järlåsa 12/6 (Bengt Berggluunnd);; 11  
exex RRisi taa, EkEkebe y 15–16/66 (Daniel Södedersstrtrömöm) 
sasamtmt 11 eex TeT gegelsmora kyrksjö 20–21/6/6 ((KaK lle 
BrBrinnelelll m m fl)fl). YHY

Bivråk   k PePernr iss apivorus   NTs
ÅrÅ ets föförstaa bbivråk siktadess vid Dannnemora-
sjsjön 11/1 5 (A(Annn ika Rastén),), medan deen sista, 
en ungfåfågeell, sågs passera HHjälstavikeen 26/9 
(C(Christeer r FForsberg, Robert Bününsosow w m m flfl). Detta
ärär helt nonormala första respektive sistadatumum 
föör UpU pllanand. Det totala antalet individdagar 
(=(= summan av antalet observerade individideer 
per dag g unundeder åråretet)) stanannanade vid 331212 vilket 
ärär ddet läggggststa aa ana talet sedan 2000505.ViVid FaFaFallsslsteteteterbrbbrbo o
inrääräknknknadadeses 4 5757575 3 sysysyydfd lyttande bbivivi råråkar 
ununded r höststenn, vilklketet äär r nänäststana  2 100 lälälägrg e än 
mededelvlvärä det föör pep riododen 1197973–20166..

Från hhösösteten har enendadast eeenn n över Ålaanddndnds hav 
väststräckandee bivråk rarapppppporteratststts vvililket är 
avsevärt färre jämä fört mmeeded medddelelvärddeet för 
2011–2016 (= 337), men saaammtmtiddidigi t t enen ååteterggång 
till dde låågaga nnumerär somm rrregeggisiistrtrereradaddesesee 2200003–3–
2010 (meedelvl ärärded tttrererre iiiindndndndivivividididerer/h/hösösöst)t)t)).. TMTMM

Brun gladada   MiMilvlvusus mmigigraranns   ENNs
UnUndeder senare år har vi varit bbortskäkämdmda meed 
förhållandevis många obsbserervvationonere aav v brun 
glada i rapportområdett, , sas nnolikt en följd av 
allt fler häckande paparr ii dede nordligaste delarna 
av landet. Innnevevarande år innebar dock en 
återgågångng tilll l bbetydligt färre fynd. Två fynd 
gjordes vid Ledskär medan totalt sex finns från 
Enköping, Knivsta och Uppsala kommuner. 
Om vi ser till observationsdatatum kan det 
mym cket väl ha vav rit en eendnda krk iningströvande 
individ som rapppoorteraatsts frånn den södra 
delen av rapportommrårådet.t ÅÅrrets fynd var 

enenlil gtg ffölöljjandde: 11 aad VåV nsnsjöjöbro, HHHärärnenevvi 6/5 
(H(Håkkan Markskstetett dt); 11 ex PParis, VVVänängege 220/55 
(Ulriki  Lötberg); 1 eex NoN rrrrddaal,l, LLLövövststasllälätttenn 
7/6 6 (Annika Rasténén);); 11 eex Jääddrraa,VVårå frukukyrka 
20/6/  (Håkakan NoNordrd)); 1 eexx x mmot SVSV LLededskär 
29/77 ((Jocce EkEkstströr m); 1 exex FFunbobosjsjönön, Funboo 
20/8 (HHåkan Lagegerqr vist,, *SSSononjja Jannssssonon);) 11 exx
Snebo, Gryryta 25/5/88 (Samueel PePersr soon)n) oochhch 11 eex
Ledskär 2/2/99 ((Klara && GGududrun n ÖhÖhmaman)n). MTT

RöRöd d glgladadaa  Milvvusus mmililvuv s
ÅrÅretets s föförsrstata oobsbsererveradedes s utu anför MåMåånknkararbobo 
1212/3/3 ((MaMartinn Amcoff)) oochch ddenen sista för 
årårett ppasa seradede EEEkekebyby, KnKKnututbyby 3/9 ((ToTomamas 
KjK ellsson, Beennnnny y ÅÅhÅhrr mm flfl). Totalt ggjojordes 47 7 
fyfyndnd av enensttakaka a ini dividederr väväl l spridda övövere  
rapppporortotomrmrådet, vivilkett är ungefär lililiikakakak  månå ga 
fyfynddn ssomom 2201016.6. UUtövver dessssa a såsååsågs 22 eexx vividd 
Östftfora a 300/7/  (Dan HeHenrikiksssssonon)) oco h llikaledes 
2 exex vvidid LLedskär 99//8 (Lars-ErErikkikik LLLara ssonon, Bernt 
ThThorsell m fl). ÖÖststfoforar fåglarnnanan  var juvenilila 
och frågan är om detet kan ha a gegegegenonononomfmfmfmfööörttststs een
hääckcknin ng någonstanns s i i rapportomrmrådådetet elllerer 
omm ddetet vererklk igen äärr möjligigt t att årsuungar 
från syddliliggaree llanandsdskakap kakan n hha förflytttatat sig 
så llånånngtgtggt mot norr reedadann vivid dedennnnaa titidpunnktktt 
på åree ?t? HHHur som helst äärr ded t glädjaj ndndndndee atatt t
antalet fyndndnd uundndnn er de seenaste fem årååråren harar 
ökat markak ntntnt.. UUnder perioden 20000002–2 2012 
variiere ade aantaaleleelet t fynd mellan 1––––88, men 
undederr de senasasteetee ffem åreen n har nummemem rärären 
legagat mmellan 117–7––7 515 . Frågåggågan är vilkenn aaaartrtt 
som kokommmer attt ååååteretatatt blblererrraaaa sisig g föförsr t tt i i
rapportotomrmrådet –– rrödöddö gglada eellllllleer ppilillgrgrg imsffalalkk?k?k

MMMTMT

HHaHavsörörnn   HaHalilliliaeaeetetusus albicicilililla  NNT
SuSummmereraas dden ttototalala mämängn dedenn hahavs--
ö rnsn rarapppor tete rr soomm inkokommmmit ff rårån n 
rapportområdet under året t uppgår antalet 
till 3 987. Någon minskning på grund av lägre 
rapporteringsbenägenhet kan inte skönjas. 
Koltrast var för övrigt den enda art som 
rapporterats med flera rapporter än havsöörnrn 
under året (+22). Fortfarande hittasas nnya revir 
och totalt i Mälaren lär det nnumumera finnas 
minst 55 etablerade par.

Vid 44 tillfällen harr tvt åsiffrigiga antal
registrerats, som flesst 222 ex Toorkrkele n, 
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Ledsdskärsomområrådedett 1//5 (Tommymy LLöffggrenen). Vid 
Väddddökökusteenn nnoteteraradedes s uundederr hhöststen 10 ex 
på västflyttntninng övverer ÅÅlal nds hahaavv 118/99–21/100.

MT

Bruunn kkäärrhökök   k CCirccuss aaereruguginosus
ÅÅrÅreet inlnlededdedess memed  33 exe  – alllaa a hhonoorr –
Hjälälstaviki en 221/1/33 (MM( ara tin Tjernberg,g, 
Pekkkka a WeWeststin m flfl).). DDärä efefteter rapporterades 
arten n daglgligigeen fram m titill ochh mmeed 88/1/10. En n 
efeftet rssläläntraare, årå ets sisista,a, ssågågs vivid d VeVendndelelsjsjöönn 
1818/100 (Annikika RRaasténén). II AArtrtpoop rtallenen 
haharr ”s”säkäkerer/t/tror llig/g//mömöjjligg”” reproduukktition 
rarapppororteraratss ffrårånn 6464 lloko alerr.. DeDetttta ärär färre 
änän ddetet vvere kligiga a anantatalellett,t ttrootsts aatttt rrapppoportrterade 
”möjöjlilig”g” rrepepeproroduduktktioion ii måmångngaa faf ll ssannnon likt 
ene dadastt avser födosökande fågglar. SSannnooliliktkt 
överrsstiger det häckande beststånå ded t i i
rarappp orrtotomrmrådådetet fforortft arande hundrrata alalette  
par (flflera sjöar hhar flerra häckande par)r), äväven 
om artrten försvunnit ellel r mminskat påpå mångaga 
pplatser under senanaanarererr  år. Vidd rrikiksis nventeringen 
202010 konstateraddeses cccciririi kak  130 hhäckande par i 
rappportoomrrådådådådetetetet.

Endad st ttttrererr  indndivivididerer nnnoterrades ppåå 
väväststststräräck över ÅlÅlÅlÅlanandsds hhavvavv uundndere hhösten.

MT

Bllå kärrhöööhökkk   k CCCircusus ccyaneus   NTs
InIngag  reggelelrärätttta a vivivinttnterererfyfyfyf ndnd, åråretets första var 
isistätätällllllletetett 111 eexx HHoHosjs ön 1/33 (SöSöörerereren nnn AnA derssooosonnn,n  
LLeLeif Gustatavsson). Effter ytterligarrrre e eteettt tt fyndd 
4//3 kok mm nonordrdflyfl ttniningnggenennn iigågågåg ngnnng ppå ala lvar fråån 
och med dd 21212121/3/3/3. . VåVåV rer nsss ssistaa passeerarraradedee Svevenskaka 
HöHöHöHöggaggarnrnaa 25255/5/5/5/ ((((ÖÖrÖrÖrjjajajann & IvI an SSjöjögrg en). Det 
tototatalala antalaletet iindndiividdadagar under r våvåren 
blev 157 vilkeket,t, i likhet med suummmman för 
våvåren 200161 , ärär eett hhögt antal occhh något över 
medelvärdet föf r pperioden 20003–2016 ((==
141).

Under juni–juli gjordes feem m sommarfyyndnd 
av enstaka fåglar, två i börjajan av juni och
en i slutet av juli. Sannoliktkt var desssa sena 
våvårflyttare respektive en tidig hhöös fltflyttare.

DeDen första fågeln som bebedömdes som 
höstflytttara e sågs vid Sundbdbromarrk, Bälinge 6/6/88 
(D(David HHammarberg) oochc  flytttntnini gen ppågick 
sedan ini ii nnovember mmed tvvåå avslutandde fynd 
8/11. AnAntalet inndid viddagarar under hhösten

sttannnan de vvididd 22144, långt unndeder r memedeelvlvärrddeet 
föförr peperioddeenn 20003––202016 (==441010)) oochh fafaktk isiskkt 
det lägstatat .. ÄvÄvÄ en antalet individiderer somm ssååggss 
kok mmmmmaa ininn från öster över Ålandndss haavv vav r 
bebedrdrövöövliligt dåligt, endasastt 1212 ex x rarappppororteterradede 
från perioden 222 /8–220//1010. DeDetttta aa nun memerärärr
är det lägsta såå llånånggtg  tillblbakkaa somm dedd t t finnnsns 
tillförlitliga datta tillllgägängngliligaa ((mmv 22005–5 20201616 
= 7979, tididigare llägägstta a anntal l = 3333). DDet llågåga 
anantatalelet indidiviv ddd agaar uunndere hhösösten occhh det 
lålågag aantntntalaleet vässtflt ytyttatandnde överer ÅÅlalandnds hav 
kakann knknapappastst tollkakas ppå annnat sätt änän aatttt 
reprodukktiionnene ii SSveveririgge ooch Finland uundderer 
året varitit myckek t t dåålig. MTMT

Stäpphök   k Circusus macrouurus   [188; 9; 13333; 2828]]s
Frånn vvårårenen ffininnns 1188 fyndn  omfattaannde e 117 
indidivivided r rappppororteteraraddee uundnder ppererioiodedenn 118/4–
18/5, vivilkett är fler ään föregegåenddee vvår (= 10 
individeer)r). FyF nden är egentligen för mångaga atttt 
presentera i detalj, mmen vi gör åter eetttt uundan-
tag: 1 3K haanene strträäckkande Hov, Rassbobo 118/4
(Robert EkEkmaman)n) oochch ssamma individd ssenenarare 
sammmaa dag Mumsarbyänängag rna, Dannnenemoraa 
(A(Annnnika Rastén); 3 ex (aadudult hane resspekektive 
hona samammt t 2K hhonona)a) LLede skärsområdådet 223/3/44 
(KKalallee Brinell, Joohah n Södercrantz m fl)fl);; 11 2K 
sträckkanded  Rokksösörsrsvivikeken, GGräräsö 229//44 (Claes 
Hansson)); vidd HHjälstaviken 1 aadult hhananee
29/4 (Svante Åberg, Gunnar Granström m 
fl)fl)flfl) 11,1 222K hane sstrträcäcäckande 2/5 (Per Linndqdqdquiuiuiststtt, , 
MaMaMaMarrtrtrtin Fraaaannsnssooson)n)n)n), , 11 2K2K 111/1/55 (BBörrjejee Halals, 
MaMMartrtr inin TTTTjernbeb rggg)))) oocoo hhh h 111 2K2KK 11113/3/555 (T(Thhohoh mas 
JJohaannsson, Håkan MMararksk tetedtdt mm flflflfl););) 11 22KK hahane 
Hållenen, HåH llnäs 1/5 (H(Håkåkaan AAndndersson m fl); 
1 adult hanene NNorrskekedidikaka, , BöBörsrstitil 12/5 (ClC aeess
Hansson); 1 2K2  Mumsasarbr yäängarna 13//55
(A(Annnniki a Rastén);); 1 adud ltt hhane Rickebasta, 
Alsikeke 13/5 (Jan LLaggerlölöf); 11 2K sträckande
Örskskärär 14/5 (MMaartiin n Irestedt, Jonas Nordin 
mm flfl); 1 2K BBjöjörn 14/5 (Kalle Brinell, Johan 
Södercrantz)z);; 1 2K hane Svenska Högarna 
15–16/6/55 ((Anders Eriksson, Bill Douhan) 
samt 1 2K Örskär 18/5 (Martin Irestedt, Jan 
Rosenfeld).

Från sommaren finns många rapppop rterr 
frfrånån LLöövststasaslälätten där en och saammmma 2K hhane 
bedöms ha överrsosomrat 8/6–1–18/7 (Arvid Löf, 
Annika Rastén m fl).
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Från ssommommar/höst finnss sesedadan obobobsesservrvrvrvaa-a-
tionnonererer aavv eelvaa iiinddnndivivivididi er under ppeeerioiodden 
1616/7/ –19/9,9 vvilkeet isistätälllletet ääär r något fäärrrrrrrre jäm-
förtt mmeded hösteen n 202016 ((= 15))):: vvidi  Hjälstataavivivv ken 
11 22K hane 1616/7 (Samumuele PPeererersson), 1 222KKK K hane 
22/8 (Ronny MMelbéus) oochchhh 2K hanenenne 2228/8/8–2/9 
(Thomas Johannsson,, RRagaagagnar LaLaLageg rkkvivist m
fl); 1 3K+ hoonna Sundbroooomamarkrkr , BäBälilingnge 5/8 
(S( ebbastiianan SSundberg);; vivivid d LöLöLöL vsvstataaslslsslätättetenn 11
2K hane e 6/8 8 (D(Dananieieeiellll HaHaHaHammmmmmararbebeeergrgrg),),)), 1111 222K KK
hane 116–6–2020/8/8 ((MaMagnnuus LLililjeefoforsrss,,,, PePePeP rr--rr ErErErErikikikik 
Holml lundnd mm flfl)) ocochh 11 3K3K hanne 777/9 (Billl l
DoDouhuhan); 1 3K+ hane Rydadaslätteten n 133–25/5/8
(Thomas Johansson, Perr--rr ErErik HHololmlmlunund m 
fl); 1 adult hane Norrbäcäckk, Norrby 8/9 (Kalle 
Källebrink); 1 3K hahanene Fjärdhundraslätten 
10–21/9 (Antte e SStrand, Seppo Haavisto m fl) 
samtmt 11 aaddullt hhane Sörby, Norrby 19/9 (Eva
Johansson).

Noterbart är att inte en enda årsunge 
sågs under hösten vilket indikkerar en dålig 
häh ckningssäsong g i Finlanandd och h norra Sve-
rige. Även för blålå kkärrhökök reggissttrerades ett 
rekordlågt antal obsererveveraded iinndivider under 

höh ststennnn.. Tilläggas kan n atatt ded t ututövöverer oovansståtå-
ende ffynnd ddd finns ytterligarere feem avseenddndndee lil kaka 
många inddidivivivv dedeeer, men ddär bbeskrivnininin nnng intte e
har inkommititit oooch de har därför intteeee kuk nnat 
bedöömam s. DDessusuutotototomm finns det 14 rrrarappporter
omm äängngs-/stäppphöööhök k och ävvenen bland ddeesesssasa kan 
deett såsåleleded s döljjas yyyytttterligarerree någon stäppphöhöhöök.kk

MTMTTMT

ÄnÄngsgshökk  k CiC rcrcusus ppygyggarra guguss  EENNss
UUnUnU dedededer r r r åråråråretetetet kkkononononststststatataa ereradadeses ffffemememem hhäcäcknkniningagarr ococh h
säsärskikkiltllt ppossititivvivvtt t vavarr atatt alllala ddessa lyckades ffå 
ununggar r påpå vvingarna (2(2+2+2+33+2+2+2+ ),) ddetet bbästaa 
resuultltatatetet som rregegisi trrererats i rarappppororttområdådetet 
(och landskapet). Utövvere  dessa fem 
häckningar fanns ytterligare ett par som
gjorde ett häckningsförsök. En utförlig 
redovisning av årets lyckade häckningssäsong 
finns publicerad i FiU 2018: 1.

Årets första ängshökar observeveraraddes vid
Fjärdhundraslätten 30/4 (Martitinn Tjernberg)
och vid Tämnaren samma ddagag ((UlU f Blom). 
Vidare under maj och genomom sommaarer n fram 
till 22/8 sågs arten regeelbuundndet på spspririddd a

3k hanne se sstäptäpptäpphöhöphöphöphööökkkkk CiCiCiiCircurrcrccurcrcus ms mmacracacrrac ourourusu FjFjFjFjärdärdärdrdärdhunhunh nhunhundraadradradradrasläsläsläsläslättttettetettetten 1n 1111n 11 s11 septepteptepttembembembbbbber eere 2012011010120120201177.77 FOTFOTFOTFOTF OO: :O: O ANNANNANNANNIKAIKAAIKAIKAIKAKA RARARARRASTÉSTÉNNN
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plp attseser r i i rarappppporortotomrmråddetet. MäMärkrklil gt nnogg gjor-rr
ded s nänäststan samtliga fynd västeter omom eenn lilinjnje e
ffrån ÖÖrskär i norr till Knivsta i söödeder. ÖÖsterer 
omom denennana llininjeje oobsbsererverades endast 11 hhanane e
mot NN Svenska Högarnna 16/5 (Anders EEririksk -
son mm fl) och 1 1K Hedervikken, Närttuuna 23/99 
(Å(Åke Österberg,, BeBeBeBertrtil Björkklulundn ). Fynddet vid
HeHederviken är dedett nänänänästst senastte som gjorts i 
rappportoomrrådådådådetetetet.

DeD t t tot ta aalala aaaantntalaletet iindndivvididdddagar ununder åretet 
(=(= ssumummman av aantntntaalett oobsbseerere veveraraded  individer 
per dag), exklusivvvveee obobsseses rvr atatattioioionenerrr som 
bedöms ha haftftt ssammbababaandndnnd mmeded ddee etableeradede 
paaren, slulutatatadeded  på 8080. Det är något fler än
gegenomsninittttetet fförörr pperererioioioi deden 202013–2016 (= 
cicirkrkkrkaaa 70707070)).). MMTMTMT

DuD vhvhökök   k AcAccicipip ter r gegentntililllisisis  NNNNTTss
Totalsumummummamamamannn inindiivviv ddddaga ar uuuundndnder ååret t
ststststanananannanadeddde vvidididi 666603030303, vilkket ärr ddet lägsta 
årårssssumummann föförr dede sseenastee ttolv årå en ((titididigare 
som lägst 644)4) oocch långtt under mmededeelvärdet 
föför periododenn ((== 7559). Av totalannttalet härrör 
98 från januarri–i–febrb uari (mv = 1140, variationn 
71–189) och 4747 från decembber (mv = 663,3  
variation 44–108). Under hhösöstflyttningegenn 
mot väster över Ålands hav nnoterades 13 ex 
9/9–31/10, det vill säga närra a mmedelvärärdet för 
peperioden 2005–2016 (= 14). MTMT

Sparvhökök   k Accipiter nisuuss
FrF ån vårflflyttningen har ttoto alt 16655 norddststräck-
ande rrappporterats frfrån kusustten (= cirirka 50
färre jäämmfört memed d året innnnana ). De höh gsta 

dagsnoteringarnana var 233 ex Björn 23//44 (JJoo--
hann SöSödedercrcrarantntzz, KKalalle BBrinell) occhh 255 ex
Askskskäkärsvikeen,, ÖÖreregrunundsdsgrgrepepenen 11/5/5 ((PPetter 
Haldénn)).

Frånn hhösö tflyttningen ööver Ålandss hhavav 
har 333 ex rappoortr erats under peperrioden 
21/8–7/11. DDetettata äär ded t lägsta antalletet ssede an 
åtminstoonne 2200002,2, vvii fåfår troligen gå titilllbabakak  
till 197970-talet för att hitttta ett lika låggt t ana tal.l  
EfEftetersom det, enligt ttididiigare beräknknini gar, 
årligeen n papaasserar 55 000000 – 10 000 spparvhvhökökarar 
påpå strträcä k mot syydvd äst från Finland bblilirr mman 
förvånadd över dedett lålågga antntalalet. EnEn tänkbar 
orsak till dde oftata llåga numerären ununder senanarere 
år är en allt sämre bevakning av sträckandnde 
fåfåffåglglglglararaa  längs kkusustetet n i Norrtälje kommmmmmununnun..
NuNuNuNummemm ra är r dededettt iii föföföförsrstata hhanand d skskärgåårdsösööar somo  
gäggällllerere ii sssseeptemberererr oooo hhchh ooktktobobo eereer. FäFäF rrrre e dad gar 
medd ssträckräkningar r lälänggs s kukuststenenen iiinnn ebebärär aatt 
sannololikikheten att beesösökk sksker ddagagar m dedd stora 
antal sträckkanande mmininskskarar. MTT

OrOrmvmvråk   k Buteo o buteo o
Ormmvråkar rapppoorterarade från perioden 
1/1–1–115/2 (indidivvideer observerade på nya 
lolokkaler efter r aangiven period betraktas som 
nyanlända) vvisar att uppskattningsvis 93 
individder öövervintrade. Det är drygt 20 fler
jjämfört med året innan och ligger även över 
medelvärdet för perioden 2003–2016 (= 82). 
Den kommunvisa fördelningen var Norrtäljje e 
2828, EEnkököpipingng 23, Uppsala 17,, HHåbåbo 7, Tierp 
6, Östhammar 44,, Knivsta 4,4, Sala (del av) 3 
och Heby 1.
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ReRedadan n i mitttenen av febrruari rapporterades 
sts räräckc anandede ormmvrvrååkarar ffråån flera lokaler. Det 
var doockk fföörstst i marars s sos m flflyttningen var mer 
oomfafattanndede mmeded ssoom mmesest 212  ex mot N Hjäl-
ststavavikikenen 116/6/33 (K(Kerermimithth IIllllere brb anand). Hösten 
höhögsgstata ddagagsns oterring g vavar beb skeedligag 222 ex  mot 
ssysyddd VeVendndn ele sjönön 55/1/10 (Ynggveve HHarelanand,d  Curt 
Johnssonn).)) PPå å sammmmaa säsätttt som för flflerertalett 
andra rovffåglar r vaar r ststräräckckete aav v oro mvråråkaarr överr 
Ållana ds hav undderer hhösten myyckkc etet kleent dennaa 
höhöstst. Endast 47 ex. har rapporrteterar tsts, som  fleflesst 
1414 eex x Skatudden 15/10 (Mats Edholmm, Britita a 
TTibebell). MMT

FjFjälllvlv åråkk   k BuB teeo lagopus   NTs
AnAntatalelet t övöveerviv ntntrande fjällvråkar (observeveraraded  
under jajanunuarri–februari) bedödömsm  ha varir t 
676 . Påå sammma sätt som föörr ormvråråk är det 
flefl r änn förregegåeå nde vinter, dock i nivvå med
meddelvärärdedet t för perioden 22003–20166 (= 68). 
DeD n kommmmunvisa fördelningeenn vavar EEnköpingg 
242 . Uppssaala 19, Norrtälje 12, Knivsta 3, Salalaa 
(ddelel av) 22, Tierp 2, Östhammar 2, Håbo 2 
ocochh Heby 1.

Vårflrflytyttntniningegen n gigickk i sstotort sett obobeemärkt 
föförbrbi. I majajj gggjojojj rdes avslutninngsgsviviss ssju fyfyfyy dndndnd; ;;; ssiisiststst 
ut vvvararar 11 eex x VVissssjöjöjöjön n 202020/5/5/ ((Robert Bünnnsoow).

”Höstetenss” föf rsrstata ffjäjäällllvrv åk pasassses rade 
Fjärrdhdhunu drassläl tttten rr dedanannn 113/8 (MMMMarraa tin 
TjTjernberg)g). Nästa iaiaktkttagegegeelsl e gjordeeess 27/8 
och från ochh medd 1/99 oooobbserveraararadededes s arten
näst intill dagligigen fram m ttitill nyåyåår.r.r  De höhögsta 
antalet på syddsträck notteerere adadees 55/1/10 0 ene ligt 
följana dee:: 3838 ex Lövstasllätättteten n ((U(Ulflf KKKKarara lslssoson)n); ;
31 ex VeVenddelsjsjönön ((((YnYnYnYngvgvgvgvee e HaHaH rerelalallandnddnd,, , CCuCuCurttr  
Johnsssonon)) ococh h 3030 eex. RRogararnana, , TiiTiererererpppp (K(K(KKalalalallelelele 
Brini ell). DäDärurutötövever r finfinnsn iingnga tvåsåsififfffffrfriga antal l
bobokfkförda. MTM

Kungsörn   Aquila chrysysaetos   NTs
Antalet individdaggarar uundnder det första halvåret 
(o( bservationerr fifinns från 1/1–1/5) uppgick till 
14400,vvililkeket är nära medelvärdet för åren 2003–
2016 (= 135). Fördelar vi individdagarna per 
kommun får vi följande: Enköping 53, Tierp 
28, Uppsala 25, Heby 12, Öststhammar 11, 
NoN rrtälje 7, Håbbo 3 och ÄlÄl kvkarlelebyb  1. Om vi
istället studerar anntatalet inndid viddagagar för hela 
säsongen (= första hhösöstfynynd d 22016 till sista 

våvårfr yny d d 2201717)) ststanannaar r suummmman vvidid 223838. DeD t 
ärär flfler än genononoommsniittttet förr 13-åårrspspererioodenn 
200303/04 till 2015//161 ((== 19198)).

FFör det enda kkänndada etaabblleeradde paarret i 
landndskapett tyccksks hhääcknnininngegen haha uteteblb ivit 
detttaa år, åttmiminsnstotone i deett kkändaa bboeoett.

Annddra hah lvårårets uttfafafallll bblev v tototataltt 6677
individddaagar mmed fynd d ununded rr pepeririododeen 
14/8–30/1212. DDetta ärr nnäsä tatan dedettsamammma somm 
gegenomsnittetet fförör årerenn 22000303–20116 (=(= 6655). 
DeDenn kokommmunviisasa fförördelnlninngeg n aav aandndrar  
hahalvlvåråretets s inindidivividddagar vvar: Enkököpipingng 3399, 
TiTiererpp 9,9, ÖÖsthaammar 8,, UpUppspsalalaa 66, Heby 2, 
ÄlÄlvkkarrlel by 2 oochchh KKninivsvstata 11. ÖvÖvrigt: Föörr elelftfte
vivinttern i följljdd ((2201016/6/1717)) övervintradede sammaa  
kukungngsörnrn på å KiKilblbysy lättenen, AlAlunda. Den n vavar 
åtterer ppå å platatss vinterrnn 20017/18 (Matatatsss s EEdEdhollm, 
BrBriti a TiTibeb lll).). MTMT

Fiskskgjgjususee   Pandiioon haliaetusus
FöFörst på plats ddetettat  år, omm mm vi ser tililll
rapporteringen, var 11 ex motot NNNN HHHHaararargsvivivikekekk n 
288/3/3 (Mats Edholm,m, BBrita Tibelll)l). DäDärefterer 
sågsgs aartrten ddaga ligen n frfraam till l oco h med 110/9.
Ytterligarree feemm fyfyndnd fifinnnnss frfrånå  andra hhalalvan 
av ssepepptettember, men ococksk å tvt åå i i okoktotobeber: 1 eexx.x. 
Svenskska HöHHH garna 3/10 ((BiBillll Douhan)))) oochch 11 
ex Erken 555/1/11/100 (A(A( nton GGårdmd an).)

Ringmäärkkkniniininngen av boungar i RRRoRoslagen 
fortsasatte ävven dddetetetettat  år. Alla kända a bob n be-
söktkteses och ettt ppaarara tidigarre okända kkkkonono trt ol-
leraradedess även de. ÅÅÅÅrer ts utffalaaall i de 15 boon n däddädär rr
häckningng av alllt atttt ddddöma aaa hahadedeee ppppåbåbå örörjajatsts vvvaarar 
dock alllt annnat änän ttilillflfredstätäälllllllanandede.. II nio bboobon n
fafannnns det t inngegegg n n avvkokommmmm a,a, mmmmededann rreese teteraranndde 
ssesexx titititillllllllsasaasammmmmmmmanannns sss inni nenehöhöllll 11115555 rirringngmämärkrkniningngss-
ddudu llgligiga unu gagarr (t(t(trere bboon mmededed varded ra 3 ungar 
ococh h trre e bobonn med vaardrdereraa 22 unungagar)). DeDettttaa ger r
ett gegenonomsm nitt ppå å 22,55 ungag r/r/lylyckckad häcäckk--
ning, men endast 1 unge//påp börjad häck-
ning. Medelvärdet för lyckade häckningar är
mycket bra, fullt i nivå med hur det var ”förr 
i tiden”, medan medelvärdet för påbörjade
häckningar är rejält mycket sämre än tidigarare.e. 
Den stora skillnaden mot förr är ssålålededes det 
stora antalet misslyckade häckniingngar. Tidigare 
var det sällan häckningar inntee rresesulterade i 
ringmärkningsdugliga ungngarar.. Visst hähände det 
att ett flertal häckningar mmisssslylyckc ades eensnstataka 
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år, men n n dedet t vavaarrr ovovovanligtgt. Det blir dock k ala lt 
vavaaannlnlnligigarare e atattt måmånga hhäckknningar mmisisslslyckakass 
vilklkkketete äär r oro oande ininininffför r framtiden. Det kan 
tyckas mmmmärärä klk igigt vaavarfrfförör ssåå måmååmångngngngaa a häckningarr 
misslyckkada eseses mmededddanann iinngn etet av dede bbbbonononn som 
innehöhölllll uungngngararrar hhhhadadadadee fäfärrrree än två ungarar ((((BiBBB ll
DoDoDoD uhuhuhaaan)). MMMTM

ToTornnrnfafafaallklkk  k Falco titinnunnnncucucuculululuusss
AnAnttat llet övervintn rande (= fffynynyny ddd undeer jaa-
nuari–februari)) bebeedödömsm  ha vav rit tio,, vvaraaravava  
trre e i i EnEnköpings s kokkokommmmunun oooochch sju ii Upppsas la
kokookommmmmmmmunununun. DeDettttta a är ffärä re än n föföförregående år (=(  
1414)) saamtmmtmt llääägägrere än medeltalett för pperioden
200333–22–201016 6 (=(= 15)). Det totala anntalet säkra 
häckkniningngn arar ssomom rapporterats ärr 35 (varav fyrra a 
misslyyckckadades)) medan ytterligigare åtta trolil gaga/
mömöjlj iga hähäckningar har bokföförts. Antalett ssääkra
häckkningngaar var i nivå med anntalen 2013–2–2010 6
(29, 36, 36 respektive 31)1) medan antt lalett 
troliga/möjliga bedöms hha varit klart färre. 
Den kommunvisa fördelniningeg n avv säkra res-
pektive troliga/möjliga hääckckniningngar var: HeHebyby 
15+1, Uppsala 9+2, Enköping 7+2, Tierp 2+2,

KnK ivsta 1+1 samt NNororrtälje 1+0. SaSammmmana -
tageeet t t ringmäärkrktetes 668 ungar i 15 bob n. Från
höhh stenn rappoporteras 14 tornfalkar somom vväst-
sträckckande övever Ålanandsds hhavav. MTT

Aftonfalk  k Falco vespertinus   [26; 87; 83; 4]s
Fyra fynd även detta år, det vill säägagagga eeeettttttt  
nonon rmalt antall föföföf r rapporortot mrådet (((mmvmmv 33,5 
fyfyf nd/år 2020200220202–2–2–2–201010 6)6): 111 3KK3K3 ++ hahah nee ÅÅÅririkekekke Fyris
1111/5/5 ((((JoJJoJ han Södeddederrrcr rantnttz,z  Ragagnnanaar HaHaHH ll, JoJoJoohahan n
NiNiNiNillslslssoson m fl); 1 2KK hhane momot t SOSOSOSO BBBjöjöjörnrnrn 11114/4/5 
(*Kalle Brinell, Johohana  Södödercrranantz); 1 hane 
BrBroboby, SSödöderby-KaKarlrl 20//55 (H(Håkåkanan Markstedt)
och 1 adult hah ne Bossjöjönn,ÄÄlvlvkarleby 26–27/6 
(Per Aspenbeergrg, Tore DDahahlberg, Tommym
LöLöfgfgren m fl). Deen n sistnämnda fågeln lär ha 
settts s på lokalen sededann 23/3/6. MT

Sttenenfafalkl   Falcco columbarius k
Under årets ininledning gjordes sju vinterfynd
i ochh krkriningg UUppsala 7/1–18/2 (Sonja Jans-
soson,n, Lars Sund m fl), men det bedöms ha 
varit en och samma individ som resulterat i 
dessa fynd. Ytterligare två iakttagelser fifinnnnss 

1k lärkfalk, 1k lärkfalk, Falco ubsubbutbu eo, Falco sububbuteo, Vendelsjön, 12 september 20017. Vendelsjön, 12 september 200117. FOTO: ANNAN KAI RA ÉSTÉNFOTO: ANANNIKKA RASTÉTÉNN
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frfrån ddesessasa mmåånaderr:: 11 hah ne VVääsby, Tierps-
slslätätteten 2828/1 ((KaKalllle e BrBrininelell)) och 1 hhonfärgad 
BoBoänängegen,n  Alsikike 1111/2 (UlUlf f SwSwenson)n). . DäD rtill 
jgjg orordeded ss ett ”v”vini teterfynd” viid Brurunnby, ÖsÖstut na

1/3 (EEririkk KKoppe)e).
Vårflflyttnniningegenn ininleleddddeses mmeded fynd d på tre

lokaler 25/3 oochch ppågick sedadan frframm till och 
memed åtminstone 220/5 då 1 ex papasssseerade ÖrÖr-rr
skskär (Jan Rosenfeld). Det största antatall som m
rappppororteterats från våren är hela 7 ex mmott NN
RoRoksk örsvikkenen, Gräsö 28/4 (Claes Hansssoos n)n . 
AnAntatalelet inindidiviv ddd agar under våren uppgickck ttililll 
80, , vivilklketet äär saamma nivå som medelvärddettet 
föför r peririododeen 20003–2016 (= 82). Från första
halvan aav v jujuni finns två ”sommama frfynd”d”,, men 
dessa skska a nog g eegentligen betrarakktas som eftfter-rr
sls änä trandede nnordflyttare: 1 hoona Björn 10/0/6 6
(T(Thohomamass Plesess)) och 1 honfärgadad Lövstasläätttten 
13/6 (Niills-OlO of Jerling).

Höstflflyyttningen började med 1 hane
SuSundbro flyflygpg lats, Bälinge redan 6/8 (David 
HaHammmmarberg) och pågick sedan fram till åt-
miminsnsttone 3/11 då 1 ex sågs N Igelsjön, Tenenststaa 
((Jocce Ekskstrtrömöm).). AAntntalaletet iindndivivididdagagar r uundedeerrr 
höstenen stannadde viv d d 71 vilket är bbetydliggtgt 
lälägre än ddddee 101077 somm rerereegigig ststststrererererarraradeded s året innaanann, 
meeeennn också lägrg e änän mmededelelvävärdrdetet ffföörörö pperioden n
202002 003–201016 6 (= 86). Antat let västflyytttttt ande över 
ÅÅÅlandss havav uundn er hösten n slslutu adddee e på 13 exxx 
(27/7/88–21/10), soom m flestt 5 ex x ÖrÖrÖrÖrsten, Siiinngngöö 
2727/8 (Fredrik Bondesstat m). Ävenn ddddetta är r läläl gre
än snittet för periodden 20033–222201010 66 (=(= 224)4). .
ÅrÅrete  avslutades meedd ett vinterfyfynnndd ddeenenen fförörststa a
dagen i decembmber, viv d Sättraa,, EdEdEddebe oo o (H(Håkåkkananana  
SaS hlhlinin)). MMTMTMT

Lärkkfalkk FaFalco susubbbbututeoe
Lärkfalkåretet fföörlöpte även denna gånång heh llt 
enligt nnormen. Årets första fåglarr,, vardera 1 
ex, ssågs 29/4 vid Lilla Husby, HHuusby-Lång-
hunddra (Bill Douhan), Venddelelssjön (Bosse 
Dannielsson, Anssi Laurilla)a) respektive Rok-
sörsvivikek n, Gräsö (Claeaess HaH nsson). Därefter 
finnnsn  sededanan ii sstotortrt sett dagliga rapporter fram 
till och med 24/9 då minst 1 ex observerades 
vid Lårstaviken (Ulf Karlsson). Det totala
antalet fynd under året uppgick till 8500,, etett t
antal som ligger inom det non rmalaa sspannet t 
föf r årenen 2007–2016 (variatioion 819––11 284)4). . 

Åretss största a anansasamlm ingar vaav r r 6 6 exe Boosjön, 
Älvkarleleby 27/7 (TTore Daahllhlbebeb rgrg, Per AAs-
pep nberg) oochch lika måmånga vid BiBilllududded n n 3030/77 
((Martin Ammcocoff).).AAvslutniningsgsviiss kan n nnämnmnasas 
att totalt 4 ex såågs ppå å ininststräräckck öövev r ÅlÅlandss havv 
200/8–23/9. MTT

Jaktfalk  k FaF lclcoo ruruststicicololusu   [s ≥18; 64; ; 16;;1]1]  VVUU
EEtt t fyfyndnd: : 11 1K1K Hjälstaviken 222–23//99 samt 
25/9/9 ((KKaKarlrl--FFredrik k SjSjölö unundd, MMicichahael Löfrothh 
m m fl)fl). DeDett äär femmtete åårerett ii föfölljd somm ararteten 
rar pppoorterats frårånn rarapppporortområdådetet. MTM

PiPilglgrimsfafalklk  k Faalclco peregrgrinuss  NTs
Efter r atatt t hah  varitt fförsvunnenn sedadan nnn 666/6/22 2 hit-
tades den ii UpUppspsala sedan n vivintern 2008080808/2/2/2/ 000 9
övervintntrarandnde e pilgrimsfaalkenen död på DDoDoD m-
kyrkanans norra trappa 27//33. Intressssanananantt i iii 
sasammmmanhanget är att två indid vider sågs på
DDomkyrkakan 29/1 (Johnnyny EErir ksson)) ooch
att 11 2K2K sågågs på KKungsängegen n 1414/2/2 ((YnYngve
HHareland)), ii ddett sseenararee fafalllletet åtta dadagaarr efter
det atatatattttt dodododomkmmkm yryy kofalken hadde öförsrsvuunnnnitt. FöFörr 
nänänänärrmare ded taljljererer ooom dess frånfälle hhänänvivissas till
aartikel i FiU nr 44 2222010 7.7 UUtöt ver deessa faf lkar 
gjordes ytterligare tvtvååå å yfyfyfyndnnn  i rapportområdet 
under årets två inlel dadandnnnde e vintermånader: 
1 2K Hjälstaviken 1//1 (I(Ingnngn eeemar Johansson) 
och 1 2K Kaalmamarviken, KaKalmlmmmarar 28/1 (N(Niklas 
Hjort, Kallee BBriinen ll).

Vårflyttningegenn bedöms haa sts arttatt ii i ococochh hh 
memed den 2K-fågel som obseervrveerradda es på HHåHårr--rrrr
bybyslslätättet n, Fröslundad  1/33 ((KeKennnnetetthhhh OlOlauaussssss onon, , 
ToToTor r JoJ nzonn mmmm fl).) AAntntntalalala eetet iiiindndndndivivi ididdadagag r unununddeded rr 
våvåvåvårerererennn frfrf amammm tttillilll l l dedededenn siiststa ininindidiidi iviviv dedenn 23/5/55 bbblel v 
6868, deett vivilllllll sägäga nån got flefl r än föregegåeåendndee våvår 
och övöverer ggenenommsnsnitittetet föf r periiododenn 2004––
202 161  (= 4545). Ingnga a inindikationonerer ppå å hääckc ningn , 
meen från sommmarmånaderna juni–juli finns
observationer gjorda på sju lokaler: 1 22K+ 
Hållen, Hållnäs 3/6 (Bo Granberg); 1 adult 
hane Smultronören, Gräsö 15/6 (Ulrik Löt-
berg); 2 2K och 1 3K+ Hjälstaviken 20/6–
31/7 (många observatörer); 1 ex Hammarby, 
Lövstaslätten 24/6 (Stefan Berg, Håkan 
Markstedt); 1 ex. Jönsbolssjön, Almunge 28/6 
(Percy Fredriksson); 1 ex Domkyrkan, Uppp-
sala 4/7 (Bo Tallmark, Gunnel Eriksson) saamtmt 
1 ex Säva, Gryta 17/7 (Jean-Paul Lösing)g)..



32 FÅGÅGLAR II UPPLAND  2  2018 

DeD n 255/99 oobsbseerveerades 11 2KK+ påpå DDDoomkyr-rr
kan (C(Cllaus RRüfüffleer)r). UpUpppsala a hhaddee ffått en ny 
domkyrkofafalkk! Deennnna a fågel sås gsgs ssedaan regell--
bundet fraramm titillll nnyåy r. Hururuvu idida a ded t t var denna 
falk ssoomm ssågå s s påpå ddomo kykyrkrkann reddanan 44/7/77 ((sese 
ovaann)) fåfår varaa ooosasaggt. MeMed d uunnddantag av v alallala rapp-
popop rtrter avsvseeeendndee deden n nynya a dodomkmkkyryrkokofaffalklken bblev
summan iindividdadagag r r unu deder höhöstflyttningenn 
(1( /88–2–24/4/1111) totaltt 20808 vililkeket är nytt rekord 
och lålångtt övöver mededele värddet 20004–4–20166 
(=(= 12222)).

TrT otots det sttoro a anntalelett fyfyndnd ssomom ggjordddeses 
unundeded r r höhöststenen rrapppopoortrtereradeses endast 1212 iindi-
vivider somm väväststflflytyty tatandn e övverer ÅÅllandds hav 
(1(10/0/9–9–1818/10)0). . DeDet t ärär uundnderer mmededelelvävärddet för 
hösttararnana 22000004–4–20201616 ((== 1515)). ÅÅreret avvsluutades 
mem d d etettt vinterfynd: 1 1K hono a FjFjärrdhdhunun-
ddraslälättten 44–1– 8/12 (Nils-Olof Jerrlilingng, CCurtrt 
JoJohhnssonon mm flfl).).

MTM

VVattenrall   Ralllusususus aaquaticusus
FyFyra vinterfynddd hahahahar r rar ppororterats: 3 ex 
Liljeekonnvaljljjehehehehololololmem nn, UUUpppppppsasasas laa ((2 ex kvar 
sedan dedecembmbmbmberere 2201016)6) 1/11–22228/2 (S(Sebastianan 
SuSundndbeberg, Rickarard d dd SSundndinn mmmm flfl);); minst 6 ex ca 
1 km N Skämstabronononn, , TiTiererrpppp 101 /1/1/11 3–3–3/2/2/2 (((KaKKK lle
Brinell, Bernt GGG dododdiinin mmmm flflflfl);); 33 eex RoR parbere get, 
Låårstaviikekeken nn 7/7/7/222 (KKara ll-Erik Johansson) samt 
11 ex Liljejekokonvnvalaljejejehhohoholmmlml ene 44–2–22/12 (Owe 
RoRoosesesesengngngngrererer n,n,n TTToror JJonzon m m fl)flfl).

Vårensn  första rar lll hördes vvivv ddd södra a
VeV nddelelsjsjönön 224/4 33 (A(Ansnsnsssisi LLLLauaurilal , Daviid
Hammararararbebebeb rgrgrgrg).)) DDäärärefteter hööhöördrrdr ese aartenn 
iii i stststs ooorttt sesetttt ddddaagagagllililigegegennn n ppå spriddaa lokaler runt 
omom ii rappoortrtomområråddet. FFrår n häh ckniningngstid 
rapporterass fyfynd fråån 83 lokkalaler och 
sasammanntat geget t bebedöd ms dessa aavse totalt 
154 revir. DDetetta är den högsgsta summann 
sedan 2009. Fllese t registreradess, som vanliiggt, 
i Hjälstaviken där det uppskatattntningsvis faannnnss 
35 revir (Pekka Westin) memedan rapporte-
ringen från Vendelsjön gerr 119 revirr (Anssi 
LaLaurila m fl). Från Tämnaren, ffööreträded sviis 
Sörssjöjön,, finns tyvärr ytterst ffåå uppgifter, en
lokal somm normalt hyser r ett stoort antal reevivir.r. 
MöM rkertatalet för vattenrarall är dodock genenerellt 
stort.

MT

SmSmååfläckig g suumpphhöna   Porzzanana a poporzr anana a   VVUU
EnEndadasts  trere ssppepelandndee har rrarappppororterratsts fråråånn 
2017: 11 exexx Ösmaren, Rosllaggss-BBro 133/55 
(J(Joaakikim m &&  GGabriel Ekman); 1 exex nnororddvväsästrtra 
mamadedernrna Hjälstavikenen 114/4/6–6–6/6/77 (P(Pekekkaka 
Westin, Susaannnne MaMalmm mm ffll)) oochc 1 eex x
Söderboda, Gräräsösö 2244/6 (U(Ulflf BBlomqmqviv stt ggnmnm 
Pekka Westin)..

EfEftet r r rekokordrdårå enen 22010122 ochh 200131 ((7373 
rerespspeke tiveve 666 sppeelaandede) rereducerrades 
nunumeeräärärerenn till mmer nnorrmmala antntalal 22010144–2016 
(2(24,4, 22444 rer spekektit vee 226)6). Endadast tre speelal ndnde 
äär ddet lägsta aantatalelet t seseddan ååtminstone 1198984,4, 
den periiodo  fråån vvilkken tiillförlitlligiga a nummerärärr 
föreligger. Det titididigagarer bbotteenrnrekekordeett vavar r 
nio spelande 119994. MMeedeltallet förr årenenn 
198484–2–2010166 vavar r 228 sspepelandn e. 

DeDet finnsn ggivivetetvivis fleflerara mmöjöjliliga oorsaker 
till åretsts djujupdykkniing, meenn deet t liliggger nära 
till handds aatt i första hand misi stänka attt ddenen 
extremt torra sommmmaren är huvudodorrsaken. 
Å andra siidadan hhördr es tolv spelelananded  i 
Upplandsdsdedelelenn avav SStockholmstraraktktenens 
rapporortområde, det vill säsäga lika mångngaa som m
åråretet innan. MT

KoKornr knk arr   Crexex crex   NTx
Den fförssta knanarrrenen fföör åårerett höördr ees, enligt 
Artportalel n, vviid Grystaviken 19/5 (U(Ulflf 
Elman). Detta är cirka en vecka senaare 
änänänän eeeetttt  normaaltlt ffförö stadatum. Årettsss sisistststaa aa 
spspsspelelelelaana de hhörörörö dededesss drdrdrdrygygt t fyyrara månå adere ssenennare e påå 
GaGamlmlm a a BäBäBäB lingemmoosoosssass r 303033 /77 (ThTThThomommasas PPPPlel ss). 
TTotaalslsumman spellananded  förör åårererett tt sstanannanade 
vid 16622 vilket är drygygt 7070 ffäärrere jjämä fförttt med 
20016 och eenn bra bibitt unundederr memeded lvärdet t föörr 
perioden 2002–2–20166 ((= 24245). 

DeDet är nu fjärdede åreet t i fööljljd med sjunkande 
antal efter rekordårreen 20112–202 14 då cirka 400
spelelanande hördeess årlil gen. Den kommunvisa 
föförddellningenn aav årets kornknarrar var: Tierp 
48, Uppsalaa 47, Heby 29, Enköping 16, 
Älvkkarllebyb  7, Östhammar 7, Norrtälje 6 och 
KKniivsta 2.

De största koncentrationerna fanns som 
vanligt på Marma skjutfält och Gamlaa 
BäBälilingemosossasar. På den förstnämämndnda lokallen 
registrerades miminsnst 12 spelalande, varav fyra 
i Älvkarleby kommun occh åtta i Tierp 
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kommunun. DDen utan jämförerelsl e störstta 
ana samlmlingegen fanns  doock påå Gamla 
BäB llinggeme osossasar där en omsororgsfuf ll invenentet ring 
resulterradade i hela 36 spelande (TThomas 
PlP ess). TThomas skriver: ”B”Basaserat ppå 
non ggrannna a inventeringar och kompletteranndede 
ringngmärkrknning bedöms det totala antalet 
spspelande hanar under perioden maj–jujulili 
ha vararitit 336.6. VVararjeje indndivividi s föreehahavande
föföljljdes noogggggg rar nt och för atttt ssäkäkeert ununundvdvdvdvikikikka a
dubbbbbbeellelrärä nkning g fåfåffångngngadadaddese  samtliga innndiivvider 
memed tvekksas m m iddenntititetett. TTTototalt ringgmämmm rktes
23 eex x oco h unded r r senaare ddeeleelen av peeriiriiododoo en 
fåfångades eenn kornknknararr ssosoom blivitt mmärkt 
i Ockelbo (GGästriklaandnddd)) tidigagagagarerere uunder 
året.” Gamla BBälingeg momooossar ffrararamståårr som 
en av de allraa ffrämsta lokkkkalalerernna ii llanandedet för 
arten n occhh hahar därmed nnnatatioonenellll bbbbetetee ydydelelsese.. 
Enligt Artr portalalene äääärr r dedededettt t bababarara ddenenene nanana llokokokalla , 
Marmrma a skskjujutftfälältt sasamtmt LLina mymyr påpåpåpå GGGGototlalalaandndndnd 
som hhar hahaftft flflerer äänn 200 spep landde uundder ded  
seenanaste tio åren.

Häckning: I samband d memed slåtåtteter såsågs en 
hona tillsammans med 33 ungar vid Horsskog, 
Östervåla 28/6, påp ssamamma vall sågs en hona 
mem d ungar likakalledes i samband med slåtter
årett iinnnnaan (LaL rs Gustavsson). Ringmärkning: 
Förutom de redan omtalade 23 på Gamla 
Bälingemossar försågs 8 ex med ring på 
Marma skjutfält (Martin Allexe andersson) 
oco h 2 ex på UpUpplandaaänängarnaa, Östervåla
(Lars Gustavsson).).

MT

Röörhrhönöna   GGallinulula chhloropus
TvTvå å vivinnterfyfyndnd fifinnns ffrånn åreretsts iiiinleddniningng:: 11
ex KKallmamarrviken, Kalmlmar 229/9//9/11 Ö(Ö(Örjan & Ivan 
Sjögögreren)n) och 1 exx vid reninggsvsvsvvererkket i i KnK ivsta
6/6/2 (A Martin FrFranansson). FFFFjoj lårets sista 
rörhöna observeradeses på den n sesesesenanananarererere lll kkokkallalalene  
166/1/111 och kan såleededes vara sammmama indn ividididd 
som m såsågsg hhärär i börjajann aav februruari 2017.

Vårensns fförrststaa nonoteteradedess ii DaDalkarlskärretet 2/4 
(AAnddndeererrs s Helander, AnAnded rsrs TTenenghghololmm) varrpåpåpå
arten non teteteterar des dagligen i rrapappportområdeededett.VVidid 
beräkningeeennn avavv antalet ppar bbetraktk adaddadeees såväläl 
par som enstttakakakka individer observeraaadade eller 
hördda a i lämpm liigagagaa vvatten under häckckkkniningstid 
somm eetableraadede ppar. Deennn a summmmmerering 
resusultltererade i 477 eetatabbleradeee pap r på 39 lolokkkakaleleler rr
vilket äärr över gennooomo snnnititi teett föföföförr peperirioddo enenene  
2003–22010 6 6 (= 440 0 ppapar r på 33333 llookak leleeer)r).

InInga ffynynd d finfinnsns ffrrårånn dedececeecembmberer,, ssis stst uut t vvav r 
iisistätälllllllletetetet 1111 eeeexx xx ÅrÅrÅrÅrikikikike ee FyFyririss 1818/1/1/1/11111 (H(Hananss NiNissssenen).)

MTM
SoSoththönönaa   FuF liica atrraa
Ett vivintnterfyndnd ffinnsns från åråretetss börjjanan,, 
nämligen 1 ex Norrtälje hamnm  13–23/1 (Bo 
Granberg, Sebastian Apelgren). Från våren 
finns endast två större ansamlingar (≥ 50) 
rapporterade: cirka 200 ex Kärven 7/4 (Mats 
Edholm, Brita Tibell) och 60 ex. Hjälstavikekenn
17/4 (Mova Hebert). Från sommamareren frf am 
till mitten av november noteterarades sedan 
sådana ansamlingar på sjuu lolokakaler. Flest, 
430 ex, inräknades i Tämmnanaren 7//1010 (Eskil 
& Fredrik Friberg m fl)fl) oocch cirka 330000 ex 
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KKärven 4/8 (Toomam s KjKjK ellssssonn, Beenny ÅhÅ r mm 
fl)fl)fl . Året avslutadedes med d tvvåå dedececembmberfyfyndnd: 
2 ex Dalbybyviken 3–5/112 ((Yngvgve HHarelalandnd, 
Ragnnar Hall) och 1 ex KKyrkrkvivikeken,AAlslsikike 4/4/1212 
(R(Robbere t Bünsow).). MTM

TrTranaa GrGG usus gggrurus
Vårens primörer var vavardera 1 exexAAlslsikikehehagen,
Krusenbergg 3/3 ((RaRagngnarr HHellspoongg)) rresppekektitivev  
Hjälälststavavikenn sammam ddagag ((Marttinin TTjernbeberg,, 
Inggo Leiibibigegerr mm flf ). Frårån ochh memed d 9//33
noteraddes arrteten n dadaglg igen ii rrapppoortomområdedet.t. 
FrFrånån vvårårårflflyflyttttnininggn enen fifinnnns s dodockck iingngenen ””ststor””
ststräräckckdadag g reregigiststrerarad. SSomom flflesestt haharr tototalt 444040 
ex rapappoporttereratatss frfrånån ssex llokokalaleerr 22/4/4/ .

AnA ttalelet övverersosommrmranandede ttranonorr vavar,,
enliggt rappoorteriningegen, drygt 6600 ex (cirrkaka 
7077000 år 2016)6) mmeed somm flflest cirka 300 ex
Hjälstaviken ochch cirka 1500 ex LeLedsskäk r.
Antalet raraststanandde underr hhösten kulminineradde 
som vavannligt i septemmbbber memeedd ssosom m fleflefl stt totalt 
12121 700 ex, viviilklklketet äär r cicirkrka a 22 000 ffärrr e jääjämfmförörörrt 
memem dd föörereggååenendede år. FFlelest inrnräkäknanaded s vivid d
HHjällststavikkenen mmeded cirka 55 000000 ex 11/9 (PPekekkakk
WeWestinin)); cciri ka 4 000 eex Tämnaren 12–13/99
(L(Lars s BeBernrn);); ddryrygtgt 11 900 ex Gimo damm 
17/9/9 (Wilhelm Dietrichson); cirka 1 400 ex 
Ledskärsvivikek n 30/9 (Ingrid ÅÅkekerbrbererg,g, WWeieinne
EErlandsson) samt drygt 300 ex Söderängen, 
Översävne 19/9 (Björn Jerner).

ÅÅterflyttnininggene  mott vvininteerkvarterenn statarr-rr
tade på allvaar mmeded cirkka 880000 exx ppå sydststträräckck 
3030/9. DeDenn stora dagegegenn bblev 5/10 då totalltt 
cirka 5 60600 exe ssågågågss lälämmna rapportområdet. . 
FlFlesstt räräräkknadadeses vvidid HHjäjällstaviken med d 44 909000 exex 
(P(Pekekkak WWesestin). Från novemmbeb r finnnns ttrere ffyny d d
rregistrereradedess, som flest 3 exx BBärrststta,, UUpppppsasalla-
Näs 266/1/111 (Björn & Lis-Mariieee LuLundndgrgrenen).).
Årets sista tranana,a, ttili liikka ddetet eenddaa viintererfyn-
dedet,t  var 11 eex x rarastts ana de HHjälstavvikkenn 3–3 4/1212 
(T(Teoeododor CCaarlrlseselil ndndd, , KeKermrmith Illleerbrbrraandn  m flfl).).

Av rrapappoportrtereriningegen atatt t döömam ssker ininte
lännggrre någon ökning avv vararee sisigg anntalet 
öveersomrande ellerr hhöstrasttandde trranor i 
raappppp ortområdet, snarast finnsns een n tetenddens titillll
mottsatsen. MT

StStrandskkatataa HaHaemematopusu oooststs raralel guguss 
Årets båbåådad yyttt erlighetetsdsdatum ffår anses somom 
nnormala; 1 eex SvSvinninge (h(hörörddes flyfl ga över
fföre gryniingngenen), EEststununaa 26/3 (Bill DDououhahan)n)
inlel dddde våren och sista höhöh stststnonoteteriringen blev 
44 exe  förrbibists rääckckanndde SSkakatutuddddenen 55/1/1/ 00 (K( alle
Brinnelell)l).

EfEftetersrsom strtrandsdskakataann ii föf rsta hand hähäckarr 
längs kkusten o hch i skärgårdeen,n, ggerr sspop ntananrar p-
pop rteringen inte någon bra öve brblilickck aavv arartetensns 
förekkomsmst t här. Fynden från våra insjövatten
är alltid mer r lätträknade, men 2017 var de 
mer fåtaliga än norm lalt.t DDeet finns enendada tst enn 

Fjällpipare, Charadrius morinellus, 
Husby, Vendelsjön 17 maj 2017. 

FOTO: ANNIKA RASTÉN
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hahandndfuf lll rraappportrteer från Ekoln och Erken soom mm
kakan n tytydada ppåå lolokakalal  häckningsförekomster.

NåNågrgraa sttörö rere stträcäcksk ummor ((≥ 100)
bobokfkförrö dada uunddn erer ssenensosommmmar och höst är 
vävä drdaa aatt t nänämnmna: 116666 exx (41+125) mot 
S SeSennnebebyhyhakakenen 220/0/88 (Bo o Granberg, Jan
Anndeersrssoson)n  och cirirkak 1100 ex (26+cirkka a
755)) mot SS Havssskkoggenen, Väddö saammma
dag (Ronnyy CCararlslssosonn). Det är inte e långt tt 
mmellllanan HHavavsssskogeg n och Sennnebebyhakken, meen
flockkstorlekarna viisasar atattt ddet är olika fåglar.

PS

Mindrere sstrtranandpdpippi araree ChCharrada ririusus dububiuiuss 
Unndederr 201717 ffininnsns dd tet ffyny dd raappppororteteraradede 
från peeriodedenn 2//4–24/9/9, blblaandd anannan t 
från ett tjugotal mer eller mindre troliga 
häckningslokkalaler, vilket är sosomm ded t brukar
vara.. SäSäkekerställda häckningar är dock k bab ra 
kkända från Lövsta hagar, Funbo där en unngege 
sågs i sällskapp memedd en gamammal fågel 21/6 (Jan
Wärnbääckck)) saamtmt vid Årike FFyris där en unge 
såsågs vid slamdammarna tiillllsasammm ans med
föräldrarna 29/6 (Mats Hörmark).

Mindre strandpipare förekommer i 
vegetationsfattiga biotoper, gärna ytor med
mycket markstörning, till exempel grustäkter 
och ruderatmarker. Andra exempel är 
nyanlagda eller restaurerade vattensamlingar, 
här kan de finnas så länge som växtligheten 
inte hunnit etablera sig. Observationer på 
sådana lokaler under häckningstid innebär
starka indikationer på häckningsrevir.

Därtill kan man finna arten på ler-rr  eller 
grusbankar i anslutning till strandängar och 
översvämningar. Sådana observationer kan 
vara mer svårtolkade, dels är det habitat med 
över säsongen mer föränderligt vattenstånd 
och dels kan man tänka sig att det kan 

vara ööveversommrarandnde fåfåglglar somm kkananske e efe teer
miisssslyckkadad hhäcäcknknining g påpå aannnnanan lokal förö flyttat 
sisig hihit.t. Exempmpelel ppåå svsvårbeb dömda lolokakaleler 
frånån 2017 ärä ÖÖvvre FöF ret, HHjäjälstatavivikeken,n, ssödödra 
Veendndn ele sjjönn, HaHarudddden ((KaKallllllririgagafjfjärärdeden) och
sjön KKärä ven. PPå å dessssaa lookkalelerr hah r dedett dodockk 
säkerligen fförekekomommmit t häh ckninngar ii vissa fall.

PSPS

Störree strandpipare ChCharadrius hiaticcuculala
Fynd fifinnns s frånån ppererioiodden 16/3–18/1000, , mmen
bland dedessssaa finns ingentingng sommm kkaanan ttyda
på inlandsd hähäckckkniin ngngara . Storraa ananssamlmliningagar ((≥≥
10100)0)) hhar bbarra a rarappppororteteraratst  fråån n HjHjäälsts ava ikikenen
ii auauguguststi,i, ssomm flflesest t cirka 161600 ex 5/8 ((KeKermiith h
IIllerbrand m fl). PS

Svarar btbent strandpipaarere
Chhararadrius alexandrinuss  [[0;0  2; 3; 1]ss
EEn adult fågel rastade tillfälligt vvidid LLeded kskäär
kvällen 3/8 (Per Thebo m fl). Det var tredje 
gången arten har setts på lokalen, men 
fyndet är baarara ddet ffjäjärde i rapportområdet 
(6(6:e:e ii llandskapet). Noterbrbarartt ärä  också aatttt 
det är den tredje fågeln i rapportområdet 
efter 2010, vilket dock inte kan relateras till 
någon ökning i närområdena i Danmark och
längs Nordsjökusten. Tvärtom; svartbent 
strandpipare har trängts tillbaka kraftigt från 
sandstrandbiotoper i Nordeuropa, en följd
av habitatförsämringar och ökad mänsklig 
störning. Arten försvann som häckfågel från
Sverige (= Falsterbo) vid sekelskiftet. PS

Fjällpipare  Charadrius morinellus
Åter ett år med många rastande fjällpipare
i maj, totalt 168 individer på 15 lokaler 
under perioden 14/5–3/6, fördelade enligt 
följande: 3 ex Lövstaslätten 14/5 (Pekka

”Av rapporteringen att döma 
 sker inte längre någon ökning av vare sig antalet 

översomrande eller höstrastande tranor i rapportområdet, 
snarast finns en tendens till motsatsen.”
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WWestin m fl); 55 ex fförrbbiflflyygana de Hovv, 
RRaasbs o 14/5 (Robebert Ekmkmanan);) ssomom mmeest 5656 
exe  Sunndbromark, Bälinnge 15–1–18/8/55 (Davavidid 
HaHammmarberg, Niklas HHjjortrt, , OwOwe RoRosesengngreren n
mm fl);); 16 ex Fjärdrdhhuhundndraasllslätätteen 155––17/7/5
(K(Kalallele KKKälälllelebrb innkk,k, Eva JJohhohanansss on, ThThomomas 
JoJohansssson n m m fl)flfl));; 9 exx HHårårbybyslsls ätätteten n 155–1–16/6/6 55
(Weine Erlandsson m m fl); 4 exex AAspsphhagen, 
Tierpsslätten 155–1–16/6/55 (Kallele BBrir nenellll mm 
flfl); 1010 eexx Snesslinngeg , BöBörrstil 155/5/5 (Leiff & 
Kersrsti Östmamman)n);; 299 ex x Venndel kk::a 17–7–1818/5 
(Anssii LLauriilala m flfl); 9 ex DuD mmddalsssslätttenen 
1717/5/5 (((PePeekkkkkka a WeWeststinin);); 33 eexx SvS aarvavaarbrbo,o, GGamamla 
BäBälilingngememoossasarr 200/5/5 (TThomomasas PPlelessss););; 10 exex 
RRogaarnrna,a, TTieierprpsssslälättt enen 20/0/55 (M(MMarartitin n AmAmcocoffff 
m fl)fl); ; 333 ex.. Snessslsliningege, BöBörsrstitill 221/5/5 ((JoJohahan n 
SöS deercrantz, Sararaa SvSv dedberg); 77 ex mot N N
Lövvsta, Funbnbo 2222/5 (Biill Douhan); 2 ex 
KäKälllviikk, TTämämnanaren n 2727/5/5 ((UlUlff BlBloom) samt 
22 honoor Storskäretet, Forsmark 3/66 (Annika 
Rastén m fl). Inttee lilikak  många som föregåeende 
årår, men någrgra större flockkckkarararar ggjorddee atatt 
ttotalantalet bblelev jämförelseviis s gogootttttttt.

Den enda notteeringegen påpåpåpå ddddetetete ssommm ffföörvävävääntntntn ata  
blblygsamma höstflytttnin nggskskskskonontotot t blblev 11 1111KK K
rasts anndde SSalaltätängngenen, VaV ssundada 3330/0 99 (R(Roobobo ere t t 
BüBünsnsoww).) PS

LjLjjjungppipiparare   PlPPP uviaaliilis apap iriccaria
FyFyFyFyndnd fifinnnnss frfrånå  periodeden n 1212/3/33–1–1–13/3/3/3 111111.. InI geget t 
onononorormamamaaltltl , meennn vävävävärtrtrtrt aaatttttt nnämämna äär ett seeentntntnt 
appriillfyny ddd frfrf ånånnn een tidigagarre känd (ochch nnumu era 
sporradaadisisktkt besökt) hhäcäcknkniningsg lokal, nnnämämämämlililligegggenn 
1 exex Hillebobolal mossennn, FlFlFlFlororororaarrnanan  27/7/7/44 (J(Jöörgen n 
SjSjjösösöstrtrtröömöö ))).

KKring mittttenen aavv maj nonoteteraadedess nån grgra a sttora 
ansamlingar (≥ 500) raststaana dede ljungpipare 
enligt följande: ccirka 77000 eex x LeLedsd käärsområdet 
8/8/55 (Kalalle Brinenell); cirrkka 55050 ex Hjälstavikenn 
9/5 (Pekka WWestin); cirka 5000 0 ex Norra Järsöö, 
Söderby-Karl 10/5 (Tomas Larsson) samtmt 
cirka 900 ex Asphagen, Tierpsslätten 15/5/5 
(Kallee BBririnen ll).

Motsvararandn e e mam xantal för hösten brukar 
vara lägre, i år somm flflest cirka 200 ex rastandnde e
Fjärdhundraslätten 10/0/9 (Ante Strandd, Seppoo 
Haavisto) ococh h cirka 2000 förbiflygandede Gränn--
by, Ärentuna 28/10 (PePetter Haldédénn)

. PSP

KKuusstpipare   PPluvvialis sqquuauatarorola
EEn relativt tididigtgt vvårå obseervrvatation, 55 eex Leddsskäkärr
155/5 (Maaririana ne & Anddddeerrs s SSundquist), inleddde 
kukustpiparåret occhh föföföljljddedes av ytterligare sex 
fyfyndnd aaavv tototataltlt 77 iindndiivider en bit inn ii jjuunni.. 
ReRetutursträcäckeket inleddes en måmånad seennarere mmeded 
11 dad HHjäjällstatavviken 10/7 (Peentnttti JJJ TTattti)) ocochh 
avslutaddeses mmede  1 ex Röder, BBlidööö 117/7/1010 ((EsEskiik ll
& Fredrik Fribererg,g, MMaagnus LiLiljljeffoors)) 17/7/10100, ,
etettt normalaltt sisiststadadatatum.

FFrånån ssenensosommmmarareen f innsns trre f inaa 
sts rääckcksuummmmoror atttt nnämä nana;; 800 exx Knivveen, 
Lövvstatabbukten 224/7 (PPer JJohohanan UUlflfenddahl, 
TTorere Dahlbberg, Andreeasa  Press);)  12727 eexx mot 
SVSV KKällarberget, Hållnäs 4/8 ((KaKalle e BrBrinell)) 
ochh 164 exx (bland annat enen 150-fflock!)
ÖrÖ egegrurundnd 20/8 (C(Clalaeses HHananssssoon). PS

Tofsfsvivipapa   Vanellus vvanelle lulus
Våreensns förrsts a var 1 exx Hjälstaviken redadan 
211/2 (Keermrmith Illerbrand), mmen sedan 
dröjdde det en vecka tillll nnäästata iaakttagelse. 
Från sensommaren/tiddigig hhösöstt hahar r tvtvå riktigt 
stora ansamlingar reegistrerats, nämligenen cirka 
11 800 exx HHjäjälslstatavviken 17/8 (Pekka WWestin) 
och cirka 2 000 ex FFjäjäjäjärdhundndraraslslätättten 12/9 
(RR(R(Raoaoaoouluu  Wexius, SSylylvev  Gustafsssson).

Frånn dddenennn avslul tande deleenn avav ttofofsvippeåeårret 
kan nämnaasas att dett forrtftfarande fanns 
tresiffriga anntttal rastande på ett flertal lokaler 
unu der r föföföförsrsrstatatt hhhalalalvavav n n av novemmmbeb r. Därefter 
gjjgjgjororordededes dockckckck bbbbarararaa tvvå fyfyyyndndndn ;; 111 exeexe  Övrvre FöFöret 
24/11 (J( ohohanananan NNililssssonononn, Ragnarr HHHHallll)l)l)l oochchh 111100 00
eeexe ÖÖsterbebergga, Rassbbo 25/11 (Roobebertrt Ekmkmanan)...).

PSSP

KuKustsnäppa   Calidris canututusu
Normala feemm fyfyndnd av totalt 1111 individeerr har 
noterats uunder våråren; 5 ex Kararlhololmsvikek n 
15/5 (PaPatrick FrFrititzzson m fl);); 2 eex Ledskär
26/5 ((JoJohahann SöSöded rcrantzz); 2 ex mot OO 
Arholma 27/5 (Fredrik && Eskil Friberg); 1 
exx Hjälstaviken 55–6//6 (M(Martin Tjernberg m
flfl) samt 11 ex BBjöörn 11/6 (Johan Södercrantz 
m fl).

Försrstt utu  från sydsträcket var 2 ad 
Hjälälstaviken 110/0/77 (K(Kjjellll && Rigmor Sahlbergrg 
m fl)fl). Senare noterades bet dydliligtg  större anttal, 
somm flest mellan 50 och 75 ex, vid såsåväl 
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Hjälstavikken somm LLededskskär, flfleerara dagar tidigt 
i auaugusti. FFrår n böbörjrjanan av auuguguststi finfinnsns även 
några rapporteter omm treesiiffffriga antntalal på ssträck;
cicirka 190 ex BBjöjörnn 22/8/8 ((ThThThomomasas Plesss); ccirka 
1212000 exex (((dededelvlvisis samammama fågåglaar?r?)) FåFågegelslsunundet 
sammmaa dadagg (K(Kalallele BBririnenellll) occh h cicirrka 110 0 ex 
mot S RäRävsvsnänäs,s,RRRådådådmamansnsö 5/5/88 (U(Ulf Skylllbebergg).)

Arteten obobserveraddesese  sedddanna  regegelelbubundet 
fframm tilll l mmitten av september,r mmenen rrededanan 19/9/99
gjgjorordes åårette ss sis ststa a iakttagelse; 22 11K K sträckkanndede 
FåFågegelslsuundeet (K(Kalallele Brinell). Oktoberfynd görörs 
annnanarsrs ddee fleflestta a årår. PS

BBrrusushhannee   CaCalilidrdrisis ppugugnan xx  VUx
VåVårrenn bbörjjadade e memedd tvtvåå fyfyndd vid Vendelsjön 
redaan 100/4/4:: 1212 eex x NoNorränngarna (Anders 
Arrnnellll)) ococh h 2 hanar påpå llerbankar i söderr 
(MMararttin Ammcoc ff). DDeessa ffynd följdes seeddan 
av fortlöpannde rapppop rtrterer fram till aandra 
veckan i maj närä  antaleet rrastande som brukukligt 
kukulmlmiinerade.e. Vårenns,s, tillika årets, störststa a 
ansaamlmling vavar r cirka 30000 ex Hjälstaviken 10/5 
(Gunnnar StSteinhholo tz).

Det t finfinnsns iinga rapporter från sommaren
av denna ttidi igare upupplplänändsdskaka hhäcä kffågågelel som 
tytydedeerrr r påp aattt aartrten skullle e hah  repproduceratt sisig g 
i i rappppppporo tområdetettet 222001017.

Normalt t kak n mann sååledes s ururskskililjaaja een 
vårtoppppp pp stststs rax föörere mittenn avv majaj. UnUnnder 
åtåterrre ststrär ckc et rreegistrerass vvanligtvis s een ttttoopo p 
bbebeståeå ndee aav adulta fåglar kkring skiftftetttet juli–
augusti och sedan en någotot mer utdtddragen n
kulminnattioion med i huvuudsak unggffåfåf glglaaar 
frrånån sistata vveckan n i auaugugusti fram till  mmmimitttttteenen 
av septtember. Sist ut av aalll a a ded ttttttaaa a årårårr vvvararar een 
indiviidd som sågsg  dagagliligeg n vivid d HjHjällstavikenn 
3–10//11 (Mats OlOlssonon mm flfl),), vvililkeket innnen bär 
fenoloogirekordrd fför rapportområded t, oom 
vi skakall troo Artportalen. Arten haarr dodock 
obobserverats ii november fyra år tidigararee under 
2000-talett.

Utifråånn ana talet rapporteterade individer 
i Artportalen kakann man göra en grov 
jäj mförelse av mängden rastande brushanar i 
rapppporo tområdet under olika år. Ser vi till den 
senaasste tioårsperioden framstår 2017 som etttt 
gagansnskaka ggenomomsnittligt år. Melllananårsvariaiatitionen 
ärär relativivt t ststor, det kan ha rastat fefem gåg ngnger så å
måångnga ffåglaar under det bästa året t ((= 201013)3) 

som under deett sämsstat ((= 202009),), mmenen dett 
förefaller intee finnas någon nn tydlligig trendd åt 
något håll i detta kkortare ttidddsperrspspekkttiv.v.VVisssasaa 
år har en jämförörelseviv s låg andedel ininddiviiddeerr 
noterats i auguusti–sepptetembmberer, ddå i fförörssta 
hah nd 1K-fåglar fförväntntasas ppasseraa, vvilkkett 
vavarr fallet just 2017 ((men ävenn till exexememe ppel
200808). Deet ligger näraa till haandnds att föörrkklalarar  
detttaa med d ddålig häckningngsfsframgånng,g, äävevenn omm 
vävädderförhåållllanandena underr sstrträäcktktidid ggivivettvivis 
också påpåverkarar hhuur mmånångag  somom ggårår nerr förör 
att rarasts a.a. PS

MyMyrsrsnän pppa  CaC lilidrdris falcicinenellllus
Efteter atatt vi uundnder ett par åårr blblblivivitit bborortstskämda 
med d googodada antntala avv rarasstanandede myrsnsnäpäppor, 
blev 20177 en ååtetergrgåånng g till mmer normaala 
ninivåer med ffynynd d unded r pepeririododenen 200/5–20/7/7.
Retutursr träcket blevv ppåtagaglligt klent, , mmed ennnndaddadasttst 
två å isolerade fyfyndnd ii jjulu i och enen således ttotototalalala  
avavsaknad avv obobserverade ungfgfågåglar (sommmm 
normallt t flyflyttar förbi under augguusti). Inggaaa a 
tvåsiffriga antatal l finfi ns rapporteradde.e.

En ssuummeriringng av anantalet inindidiviv ddaggar 
lalandndar ppå 57 mmed ffööljaandndee måm naadsdsvivisa 
fördrdrdellelelnininininngng:: maj 33333, , jujuni 22 och julii 22. PSPS

Sppppovooo snäppa   Calidris fferererrururugiggg nenea
Vårfrffynynynd är normalt få oco hhh ddeded tta år var inget 
unndaddadanttag med två iakttttagellelseeseser:r  1 ex södra 
VeVeVendndelsjön 30/55 (M(Martin FrFrananssssss on m fl) ococh
1 exx LLedskär 13//66 (K(Kalle Brinen llllll).).))  Sydstträräräckckcc et 
ininleleddd es med 1 ex SiSimmpnäs, BBjörkkkrköööö-ArArhohoh lmmaa a 
9/9///7 7 (N(Nikiklalas Hjort) och avsluutatadedesss mem d 1 1K1K 
viv d ddd HjHjHjHjälälälsttavikiken 25//99 (R(R( ononnyy CCCCarra lslssosonn nn mm
fl)fl)fl)fl).. MMeMeMelllllllaananan ddddesese sasasaa yyyttttttt eerererliliighghghghetetetetsdsdsdsdatata umum ggjojooordrdrdr eses 
iniinga öögonbnbbryryrynnshöhöjaj ndnde nootetteterriringngara  av v ststs ora 
anansamlm iningaarr. ÅÅretsts ttvåvå stötörstaa fflolockckarar vvarar 
26 ex LeLedsskäk r 166/7/7 ((Kalle BrBrinin lell)l) och 330 0
ex Hjälstaviken 5/8 (Kermitht  Illerrbrand m m
fl). Sammantaget ett normalt år utan några 
anmärkningsvärda observationer. PS

Mosnäppa   Calidris temminckii 
Året började med 1 ex Ledskär 4/5 (Kalle 
Brinell), men under de påföljande dagarna a
gjordes ytterligare fynd på flera lokaler. Frånn 
och med mitten av maj noterades ununded r 
några dagar tvåsiffriga antal rastande ppå å flflera 
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lol kakaleler, somom flflest 4040 eexx Karlhholmsvikken 15/5 
(Kalallele BBrir nell).). SSisistata uut uunder vårerennn vavarr avav 
alallttl aatttt ddömöma 11 eexx rastandee StStenenhahaharan,n, GGG ärärä ösösö 
111/66/ ((UUlrik Löötbtbbererg g m fl)).  HöHööstflyflyttniningen 
innleleddddddees een n måmånnad d sees nanarere mm ded 1 eex LeL dsdskär
11/7 ((KaKK lle e BrB innell)). FrFrån septembmbere fifinns 
avavslutningngsvvisis femm fyny d under första hallvan avv 
måmånaden, ssisist t ut var 1 11K HjHjälä staviken 1133/9 
(OOlala Henrikksson,n, MMartinn TjTjerernbnberg)g).

FFördelaat ppåå ininddividdddagagar blelev v åretets uppp--
trrädädanndede ssomom fföljeer:r: mmajj 3323 , juj ni 33, jujulili 27,7, 
aua guuststii 1919911 ocochh septtemmbeber r 7.7. AAAnntalen ligger 
i sasammmma hähäh rarad d som dede närä maast föregående 
årrenen,, upupppfpfatattntninngegenn ärär annnarars atatt färre mos-
nnänäpppporor nnuumereraa sesess påpå sträcäck k jäj mfört t mem d 
tidigaree ddecennier. Sttörö rere anssamlilingngar (≥ 50)
är numera mycket ovanligga. PSS

Sanddlölöpare Calidris alba
Vårfynd förekok mmmmer, men ärr oovavanliga.. Från 
2017 finns ett raapporteratt;; 2 exex SSvevenska 
Högarnrnnrna aaa 282 /5/5 ((HåHåkakan Johansson m fl). I 
sambannndd memmemed dd åtåå erstrräcket finns rapporter
frfråånånån pppereriodeeeenn n n 200020/7/7/7/7–15/5/10, vilket jämfört 
memeeed d föföreegågåenendede åår r innnnnnebäärr ett mer ututddragagetet 
förlloppppp.pp.p. DDetttata ppå å å grg und av fynd långt in i
oktober.

Årretetetetssss höhöhöhögsgsstataatannnoteteeteriiringng var 6600 exexx rrrasasastande 
FåFåF gegegeg llslsunundedet t 44/4/4/8888 (L(L(Lenene nart Söderlundd)). I öööövrigt 
kakan n nn nnämnmnas aatttt det ffrån inlandet finns fynndnd av 
rararastststananndedede rappportrterere adade e frfråån Hjälstaviken n ununndeder 
föförsrsr tata och ssista veckakkan nnn i ii augusti (s(s(s(sumumummmama 999 
individdagar). Därrtill sågs ss 4 4 4 exexex sträckaka öööövevevev rrr 
momot t SS viid d GäGäddddddvivivivikekekken,nnn,Tämmnaren 4/8 (EE( skskkskili && 
FrFrFrFredede ririk k FrFribbi eerg)). . EnEnlligtgt AAAArtttpop rtrt lalalen äär r dedetttta 
dedett föföföörsrsrsstatata ffffyynyny det aav artenen vvidid Upplands största 
(o((o hchchch i oochch fför ssigig mest ”underskkådåd dad ”e”)) jsjö!ö!

EnEn ssummeeriring av antaaleett individdagar 
fördrdelelata ppåå årets månader r ger: juli 7, augusu ti 
1448,8, september 80 och okoktober 3. Det äärr stora 
antatal l sett ur ett historisskkt perspektiv,v,mmen som
förvänä tat för den senaaste tioårspeeririodo en (see 
föregående rapport).). PSPS

Kärrsnäppa   Caliidrdrisis alpina
Rapporter finns fråån pepeririododenen 77/5/5–1–1/1/111. DDee 
största antalen rapporteras alla från början 
av augusti; cirka a 404000 exx Björns skärgård 3/8
(Kalle Brinell);; cirka 3550 ex Hjällststavikikenen 55/8

(Ö(Örjrjanann SSjögren) och cirka 600 ex Fåggeelsuunddet 
5/5/8 (L(Lennart Söderlund). Frårånn titidden n eeffteter r 1/1/9 9
finfinns inga stora antatall ((≥≥ 115050)) rarappppororteteraradede.

PSPS

Skärsnäppap CaCalilidrdrisis mmarittimima a
GiG vvett deden n huhuvuudsd akkliliga, däd rtrtilill l svåråtå komllmligiga,
biottopopenn fför aarttenn ärr det omo öjöjlligtt att sia 
nånågog tt omo hurr mmåånga skäk rsnäppppor som
fafaktktisisktkt blir kvvarar ii dddeen uppppläländskka a skärgården 
överr vvinintetern. En mminskkaad isläggning g uunundeder 
2000-talelet sppelelarar fförö sttåås roll, och föreeteelssenen 
kan n mem d stödd av v enstakka, men ååteterkr ommmam ndnde,e
rapporter nuumeeraa aansn es varra a årårllig. Fråånn dedetttta
år finns följanande vinteerfynd registreraradde: 22 exex
SiSimpmpnän s 1//1 (NNikiklas s Hjort); 1 ex DDjursrstten, 
Grräsä ö 7/7 11 (W(Wililhheelmlm Dietricichshsoon) sasamt 27
exex Rödder, BlBlididöö 229/1/122 (D(Dag Laanerfeldt)).. 
VåVårsstrträäcket, i den mån vvi i beberörs, geneerererar
allltltidid få fynd, denna gång endast etett;t; 9 ex
Kallskärs skkärgågårdr , Blidö 8/4 (HHåkåkanan Nord, 
Mattiaass ÖÖdevevididh)h).

DeDe fförörstta skskärärsns äpporna på ssydydststräräck 
nnoterades vid Östeergrgrynnan, Grräsäsöö 13/9/9
(Torbjörn Ebenhard mm flfl) och efter ytytteterligare e
nååågrgrgrgraa fyndd uundnder ddenna månadd, papassssere addee 
lejonparteen n av de rapporteraradede förbi
ununded r oktobber. UUndnder novovemembeberr minsn kar
skåddaraktiiviviteteteten betänkklligt, memen vid Bjjörrnn 
gjordes ett antal besök ävenn under ddenennan  
månad som reesulterade i ytterligare en 
handfull ffynnd.d.

AnAnntatatat llelettt inninindidiviv ddaggarr totallt t ununnded r årett 
lalandndndn ade på 2222554545 , föföföf drddr elleladadaddeee påpp jjanannnuau ri 3, 
ffebbruari 2, april 9,9, septembmbererrr 444, ,,, okoktobber r 181 9, 
november 20 saamtm ddececemembebeber r 2727277. SSom mm vanligt 
en statarkrk betonnining g påå ooktktobobererfyfynd, inlandsfynyndd 
saknadeses som ddee flflesestta åår. Sammantagget 
ett snäppepet bättre skäk rsnäppeår än ddete  
föf regående ochc  årets resultat befäster senare 
årå s ökande trerend. PS

SSmåsnäppppa  Calidris minuta
Som vaanln igt få vårfynd, men sex av totalt 
1313 iindndivider, fördelade på fem lokaler,
14/5–5/6 är ändå över medel. Därefter finns
rapporter från höstflyttningen under perioden 
17/7–14/10. Det är inte ovanligt med år utann 
obseervationer i oktober (som fjojolålåreret)t), mmen



det ärär nnäästan n liikka vanliligtgt medd ett något mer 
ututdraget ssträäck k mem dd fyfynd fraramm ttilll mmitten av
måmånanadedenn.

AnAntatalelett inndid viddddaagarr uunder åreet t uppskakattas 
titillll 337757 mmedede  följaandndee föfördelningng ppåå måm naadeder: 
mmaj 12, junini 11, jjulli 10,0, augugusustiti 779, sepptet mberer 
258 samt oktktobobere 115. Jämämfört med 2016,
sos m var ett myckett brara år för arrteten, vvara  2010177
attt t bebetteckna som mmerer normalt. Inngaga ssttora 
floockckaar, dock. Inte ett enda tvåsiffrf igigtt antal 
hahar rarappppororteterats. PSPS

DvDvärä gbgbececkakasisin LyLymnocryptes minimus 
IInga vvininterfrfynyndd deetta år. Våren började medd 
enen uudddda a obobseservattion vid södra Vendelsjön 
14/33 (Anssi LaL urrila). Anssi skriver: ”Jagades 
avav en varfr ågågel övver fälten i söder ooch gickk ner
påpå äängn arna södöder om tornet”. DDärrefe ter finnnns
yttteterlrligigararee 199 vvårå fynd (∑ 23 inndivider) frånn 
perioden 115//33–11/5, som flest ffyryra rastanndde 
sösödrdra Vendndeelsjön 1/5 (Kenneth & ThThomomas 
PlPleess). Ensttakaka individer har hörts spela på
fef m lolokaler 226/4–9/5. Från sommaren finns 
iningaga observationer noterade.

Höstennss föförsrsta vvarar 1 ex som m ringmärkktetess 

på Svenskaa Högarna 21/9 9 (Bill DDouhhann)). 
Därefter gjordese  ytterligarere 1144 fyndnd, omom-
fattande 3311 ex, fraam tillll ochh med d 3//11. EnEn 
uppseendevväcäckandde obobseservation vaar heela 112 
ex Övre Föret t 17/10 (UUlflf Gärdeenfnfn orors,s, Per--rr
Erikk HHolmlund)).. Ulf beerärättar: ”Förörstst lyftee
fyraa enkla och forr sskrkränänande rununt.t EEn stunund
senare kom två dvärggbebeckckasasinnerer ööver ososs i
toornrnet, vävände titillllbabakaka ut över ffföörett. SuSuccccessivt 
ananslöt fler och flflerer individdere  för aatttt ssllutligi en
vavarara ttololvv ii enen ssamamlal dd flflock som satte av i i 
ssydvästltligig rikikktntnining raktk  över vårara hhuvuvududdenen
10–1155 mm upupp!p! Sannooliliktkt llyfyftete dde föförr ststräck.
VeV m hahadde trott mann sskkuullllee fåfå uuppppleva något 
såsådadant?”?” MTM

Dubbbelelbeckasasinin GaGallinagago o meeddia   NT
Sammantaageg t t haarr ffem spelannde iindndddivivivivididdideer 
rapporteeraratsts ffrån tre lolokaler  uunundeder 
vårflyttnnininggen:n: som flest 2 ex Hjälstaaviiviikeken 
9–1818/5/5 ((MMartin Tjernberg, Torbbjöjörn Ebenhnhhharard d
mm fl)fl); 1 ex Kungsängen, Upppsala 10––1888/5/5/5
(Björn LLunundgdgren, Per Erikssoson n m m fl) samt 2 2 
exex Norrbysy trtrana den,n, Vendelslsjöjön n 19/5 ((AnAnssi
Laurila). Under dde ssenenasastete tio ååren n hhar i 

Ett par sskkkärkärsnäsnäppporrEtt paaar ssr sr skäkärsnäpppor,r CCalidris marm itimaCaCalCa idrris is mmaritima visade, visade 
snäsnäsnälltlltllt upupuppp sp sp sp iigigig förförför eneneen UOUOUOUOUOUOFF eF-eeF eF eF ee kxkuxkuxkuxkuxku iirsirsirsirrsisionononon.on. BjBjBjBjBjBjjjöööörnörnörnörn,, ,,
BjöBjörnsrns skskärärgärgrgrgååårdårdårdd 777 ktoktoktoktkttobebbeobobeobobeo 2r 2r 2r 2r 2017017017017117..
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mededeltal cciirkaka ttioio speelande rappporteerratsts, vilket 
inneebäbär att åråretetss reesusultltatat mmååstete beetrraktas som
klent. Förututomm de e spspeelande ffågåglalarna a rastaddee 
1 ex Örskäkär 1313/5/  (Martrtinin Irereststedddtt, Magnus 
Gelangngg mm flfl) ococh h 11 ex LLånångsskkär, SSödereraararmsms 
skärärgågårdd 27//5 5 (H(Herbebertr && KKere stin Bauaummannn).). 
SlSlututligen n kakann dededet t enendada ffynndedet frfrrånån hhösstet n 
nämnas: 11 ex. Löövsvstat slslätä teten n 1616/9/9 (Joakim && 
Adririanan DDjejerfr  m fl).).

MTT

MoM rkkululla   Scololopopaxax rrustiticcolaa
DeDen n enendada oobsbsere vavatiit ononenen somom kan varara vävärd 
atatt näämmnaa ärr eetttt vvininteterfrfynd: 11 eex HHargrg 1/12 
(H(Håkåkanan SSahlilin)n). MT

RöR dsdspopov   v Limosa limosa   CRR
TTvå fyfynd finnn s från våren, båda uutatan sääkeer r
rarasstillhhörörigighehett (=(= llimimosa/islandica); 11 adada ulult t
Hargsvs iken 330/4 (MMats Edholm, BrBriti a 
Tibellll)) och 1 hane Leddskskär 21/5 ((Fredrikk 
GGrahn). Därtill hahahaharr ytterligigararee fem fyf dnd av 
titilll  ras obestämdad iindndndndivivi idi er rapppop rterats från 
sommmmarren; vivivividdd d LLeLeL dskääär r 11 hahahah nenenn 118/8 7 (Robert 
Bünsoww,, Ulff FlFlFlFlorormaman)n) oochch 11 hhhonfäärgrgad 23//77
(S(Samamueuel Persson)n)n);;;; 11 exex mmoototo SS ÖÖrsten, Singö 
3/8 (Fredrik Bondeststtstamam);); 333 ex HjHjHHjäläläl tststavavavviken 
11/8 (Tommmy y y LiLiLi dndndelelelell)l)l)l) ssaammt t 11 ex ssöddraa 
VeVendellsjjönöönn 16/6/6/8 (BBososse Danielsson).

Från aauguggusustiti–s–ssepepttetetembmbmbm ere fifinnnns även några 
fyfyyyndnddnd aaaavvvv röröröröddsdspopovavar tillhöraanddde rararrasesesen n islanddiciccica;a;a  
222 1K1  Leddskskär 11–28/88 ((KKalle Brinneelelell,,, EEEEsbsbsbs jörnn 
NoN rddluundnd mm flfl)) saamtm vvidididd HHHHjäjjälsstataviiken 1 1K1  
14–28/888 (b(b(b(blelelevvv slslageenen av v pilgririiimmssmsffalklk!)!), 11
adadadadululululttt 222222 /8/8–333–3/9/9//9 oochchchch 111 1K 9–9 27/99. IIntressant i 
sasammmmaanhangngetet äärr atattt nomiminnatrasen (= lilimmosa)
etablerade sigg somm häckffågel i Finlalandnd under 
191950-taalelet ococh h aatt ded n därefter kkoontinuerligt 
har ökat i anttala . FöF r närvarandde häckar häärr 
cirka 110–130 pap r. Flertalet av ddessa (90–10100 
par) finns på ängsmarker ruunt Liminknkaa, 
söder om Uleåborg, det vill säs ga på samma 
breddgrad som Skellefteåeå i Norrbrbotten! 
ReR sterande par häckar i norra Karellen. 
I Noorrrrland observeras ett förhhålållandevis stort 
antal rödsd povar under våvåren. MMajoritetenn aavv 
ded ssa börr rimligtvis vara a finska a lilimom sa-sspovar, 
men ävven enstaka islaanddica--ininddivider papasserar, 
av pubblilicerade ffootografier atatt t döma, kkanske 

ppå vväg till l NNoNorgge. I de noorddliligagastste dedelaarrnna 
avv vvårårt grraannnnllaand i i vvästerr hhäcäckakar r nänämlmliggenen 
i storlekskssorordndnd ingen ett 100-tall paparr avv rasasenn 
isislandndiicicaa. II den sydvästliga delenen aavv NNoNorgrge 
hähäckckaraar ääven cirka 30–6600 paparr avav rrasasenen llimimossa.a. 
Populationen ii nnorra NNorrgege aanggeses vvvara a ststababilil 
eller minskandde,e, denen i sydydväästst miinskkannde.

Tidigare harr detett sslelentntrir ananmmässsigt anantatagigitsts 
attt t dede rödödspovvarar somom oobbsererveras i UpUpplplanandd 
unundeed rr våår/r/sommaar äärr liimoosasa-spovvaar på 
föförlr änngdgdgd flflyyttninng frfråånn södra SSveveririgge. Med 
käkännnneddedomo oomm deden fförhhålålllandevis sstoora 
populationeen ii nnororrra FFinland börr ddetet 
emellerttidid lika gäärnrna a kunnna vara fifinsn ka sspop vavarr 
på nordflyttning.g. LLiikkasasåå bör dedett rimliiggtvtvisis 
passera och rasta a islandicca-spovar i Upppplaandnd 
undeder r våvårr ocochh sommmmarr, det vill sääga ininte 
barara uunder hhösö tetenn. EEftfterersosom dedett inntete finns 
några veerifieerade ffyndd av islslaandiicaca ii UUppland 
under vvår/r/sommar, likaså iingnga verifiefierradede 
fynd av limosa undnder sommar/höhösst, kan 
det vara av inintrtresssese aatt i så stor omfmfatattntning 
som möjljligigt t föförsrsököka a rarasbestämma raraststananded  
rödspopovar, vilket givetvisis underlättass oom dee 
fofototograferas. MT

MyMyrspop v  v  Limossa a lapponica   VU
Vårens fföörsta mymyrsrspopov vavarr een rrasa ttande på 
Sennebyhhakenn 116/4 (Jocke Söderhäh ll).)  Därärpåpå 
gjordes ytterligare sju vårfynd av enstakka 
inininindidididivivivv der längs UpUppplplandskusten fram tititillll oochchhch 
memememedd dd 4/6. UUUUtötötöveveverrr dedded sss a rar ppppporo terar s ävävven ttre 
våvårffrfynynynd dd ooomo fatttanndededede stötötöörrrrrr e ananntaaaal:ll VVVidd LLeedede skär 
7/7/5–4/4/6, som flestaa 1199 exex 115–5–1616161 /5/5/ ((RRobebert 
Bünsowow,  Gudrun ÖÖhmhmanan m flfl);); 775 ex mot 
NOO Svenskaka HHögarrnana 111/1/55 (A(Andnders Eriksssonn)) 
och 20 ex rastanande Harududdeden, KKallrigafjärdenen 
1313 1–16/6 5 (Leif ÖsÖstmann, Teeetet Sirotkin m fl).

HHöstflyttningenn startadade mem d 5 ex Hjälsta-
vikeken n 10/7 (Pentnttti TTatti, Magnus Brandel m 
flfl)) ochh avslututades med 1 1K Björn 30/9 
(Johan Söddere crantz, Anssi Laurila). Stora
antaal st ärä kckande var 200 ex Örsten, Singö
2727//7 (Fredrik Bondestam); 80 ex Kärven 3/8 
(Tomas Kjelsson) och 198 ex Källarberget, 
Hållnäs 4/8 (Kalle Brinell). Störst antal l 
raaststandde nnototerades vid Hjälstaavivikeken med d 57 
ex 4/8 (Hans NNororelius, Eva EEdmert m fl).

MT
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SmSmåsåspopovv  v Nummeeninius phaaeoe pus
EnnE liligtg AArtrtpoportrtalaleen ppågå icick k vårflyttningen 
221/4––27/7/55 ochh kukulml innerade under de 
tvtvåå fförsstata vvececkokorrna ii mmaj. Som vanligt 
obobseervrvereradadeses ii aallllmämänhnhetet ee dndn asa t enstaka
inndidivivideder eleller ssmärärrer  grupppenn ((≤ 9). Sju 
fyfyfy dndnd oomfmfm aattadede doock tvåsåsififffrigiga anntatal, som 
flest 15 exxe FFjärddhuhundndraraslslätätten 12/5 ((MaM rtinn 
Tjernberg)) ochch likikaa måmångnga a EkEkolo n 100/5/ ((Hanss 
NiNisss en). Två obsserervvationer i jjunnu i,i, 77 rreespektive e 
111/6/6, kan ha varit sena vårflyttatareer , mmen kaansnskke 
lilikaka ggärna tidiga höstflyttare.

ÅÅterrflyflyttttningen moto  söder starrtaddee påp  
ala lvlvarar 223/3/6 6 vvarpå arten noterades nänästan 
dadaglgligigen ffraram m till 4/9. Det högsta aantntala et 
ssomm rarappppoortet rrats från hösten var 2211 ex 
mot SVV KKälllarberget, Hållnäsäs 4/8 (Kalllle 
BrB inelll)l . YYtteterrligare åtta fynndd avsåg tvtvåsiffriga 
ana tal. Hösöstftflyl ttningen aavsv lutades mem d 1 
ex VVendedellsjöj n 9/9 (Kennneth Plesss) och
11 ex samamma lokal 15/9 (AAndnderers s Arnell).)  
SaS mmannfaf ttningsvis kan sägas att åreetsts 
upptp rädadannde var helt normalt både med 
avavsseende på fenologi och antal. MTMT

StStoorspov   v NuNuN menius arquaatata  NNT
Våreerennsnsfförörstta astororspspspspovvovsssågågågågs på Landsbergggasaslälätten 
rer dad n 23/3/3 (BeB ngn t t OtOttotossssonon).)  Vårflyttttttttningen 
var sosomm intensnsivvasa t ununder r ana dra halvlvaanna  av
apapril då somm flest beeskskededliggagaa 56 ex nototteerades 
på nordsträck ööver EEkolnln 11118/4 (Hananana ss NNissen). 
Tresiffriga antal rar stande rreegegistrerrradada es ddoock på 
tre lokaler: 1111 ex Saltänggegeg n,n, VVasassusundnda a 15/4 
(R( obobert t BüBünnsow); cirkaa 1110000 eex x HjHjälälälälststs avavikikenen 
17/4 (Moova HHebebere t)t)t)) oooochchchch cccciririrkakaka 111010 eeexx x LeLLLedsddsd käkääk r 
22–23/3/4 4 (R(Roboberertt PePettersrsen, PePer ErErikkkikssssssssononoo mmmm flflflfl).).))

EtE t föförsrsökök aatttt bbereräkknna detet hhhhäääckka dnde
bebeststååndets storlek stannaar vidd ccirrka 330 
etablerade par. Av desssasa beddömöms 225 ha 
g e n o m f ö r t  s ä k e r  hh ä c k n i n g / s ä k e r t 
häckningsförsök,, rresestterande fem par är 
trt oliga häckniningngar. Därutöver bedöms nio 
obbseservrvatatiioner, vanligtvis endast spelande vid 
ett eller några få tillfällen, indikera möjliga 
revir. En summering ger således vid handen 
att det i bästa fall, utifrån rarapporterna i 
ArA tportalen, fannns cirkaka 4400 hähäckc ande par, 
vilket är i paritet mem d dede senastete fyra åren. 
Givetvis finns det etett t möörkkerertal av okänd 

ststoro lek,, men gisissnsningsgsviiss finfi ns ddetet ffärärrree än
10100 häckandedee par ii rappoortommrårådedet. Förr 
landdsks apet som helelhet t ttilllkkommmmmerer dde ytyttterst t
få ppar som finns i Sttocockhkhoolmsms rrapapportommrråde. 
Nooterbart t äär aatttt ddet ffoorrtftfarannded hhääckar 
storrspspov ii UUpppplands skkäärgårdrd. DDetta årr 
rapporrteterades tre e pap r.

Från hhöstflytytttningen fifinnnsns ettt ttreresis ffffririgt 
antal på strträcäck bokförört,t, nnäämliigegen cicirkrka 100 0 
exex Lövstasläättttenen 224//6 6 (S(Stetefaann Berrg), mmeddan 
höhögsgstata aantntalet rasastatandnde vavarr blb ygsaammmaa 118 
exex LLededskskärär 115/5/77 (Stefafann Kyrkluundnd)).). ÅÅÅreretts 
sisiststaa ststororspspov var den ungngfåfågegell sosomm rastade
vivid HjHjälstavikikenenn 117/7/99 (J(Johohaan Södercrcranantztz, 
OsO bob rne Liindndbbebergrg)). MTT

Drrilillslsnänäpppaa   Actittis hyypoleucos
FöFörer gågåenendee åårr nonotteraaddes s nåågrgra a rrerr kordrdtitididigaga 
apriilfl ynynd,d, men åretsts försttaaa ärär ffrån en mer 
normrmalal ttiidpunkt,t, 19/4, vidd KKKKararllhollmmsviken
(J(Jöörgen Sjöström)). ÅÅrets sisttatat  drillsnääppa 
sågs i Björns skärgårdd 15/9 (BBo ooo GGG.G. SSSSvvevevenssososon)nn .

EnEn genomgångg aavv 2017 årss rrapappop rterer 
resusultltererar i eetttt eller flflereraa revir rarappp orteradee från
cirka 70 llookalalerer, alalteternatativivtt lilite större arreae ler 
(= stototorarar  sjöar), runtt omo ii rrapappoportrtoområdedett,t, 
men sps ononnntat nrapporterinngegenn ger som vvavav nlnliggt t
inga data sososomm mm kakakk n användn as till ennn nnnäärmarere 
analys av tillllll eeexempel häckpopullaatata ioi nens 
storlelek. PS

Svvarartssnänäppa   TrT ininni gagg  erythhrirrr nus 
Våren 22017 inledddeddeddd s memmm d d vavavavardrdrr ereraa 11 exexexe  
Ledskärr 272 /4 ((KaKalllll e e Brinelelllll)l) oochchhh Frötuunnana 
viviltvav ttene ,,,, RaRasbsboo saas mmmmmmaa a ddag g (S(S(S(Samamuuuell
PPePeP rsrssssosososon)n)n)n). VåVåVåVårfrfrfrflylylylyttttniningngenennn kkkkululu miminen raradede aavv 
lalalltlt attt ddömmaa krkrkriningg mitttenenen av maj då som 

flflese t 8585 eex inräknnadadees vvidid HHjäälslstatavivikenn
14/55 ((InIngrg id Åkekerbrbererg)g). DeDet t höhögsg ta antntalal 
som finns rapporterat frånn sydsträcket är 
mer blygsamma 20 ex Ledskär 12/9 (David
Hammarberg), rimligtvis mest ungfåglar vid 
denna tidpunkt. Hösten bjöd avslutningsvis 
på några oktoberfynd från Ledskär, sist utut 
var 1 ex 11/10 (Nils-Olof Jerliingng m fl). 
Obsar i oktober förekommerer vvisserligen 
nästan varje år, men åretss ssiistatadad tum får 
ändå sägas vara relativt ssenent. Åretss resultat 
innebär en återgång till dde rerelaativt låggaa anantal 
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som m karakktererissererar flera ttidiggaree åårr under 
20100-talet. PS

Gluttsnäppppa   TrTringa nebebulularariaia
Vårensns fförörststa a gllglututtssnän pppa;a; 1 eex LeLedskäkärr r 9/9/44
(Daavvidid HHammamam rbrberrg)g),, vavar r gag nska ttididigiggt t utte,e, 
dedett dröjjdede ttioio dddagagara iinnnnanan nnäsästat oobsbbservatition 
följded . DeDen störsttaa anansasamlmlini gen under vårenn 
var sesedadan 515  ex KaKarllhoholmmsvsviken 8/5 (Kalle 
Brinelell)l .

ÅtÅteerflyty tnningenn moott vvintntererkvkvaarteterren n
ststara tadede som vvana liiggtt rededana ii jjununi,i, mmen dddetet 
vavar r föförsrst krkrining g mimitttenene aavv julili som störrrre e aantal 
ininräknknadeses. ViVidd HjHjjälälststaavikenn nnototereraddees som 
flflesestt 6565 ex 1313/7/7 ((YnYnYngvgvee HaHarerelaandnd),), men 
liknnanandede aanntntalal hharar rraappoportrtereratats s frf ånn LLeedskär 
viv d sasammmma tid. Åretst  sista glutttsns äpä papa ssågågss vivid d
LLedsskkär 4/10 ((Lars Eric Rahm), eetttt normaltlt 
sisiststadatatumum. PSSP

Dammmmsnäppa   Tringa sttagnnatilis   s
[[0; 21; H+44; 1]]
FöFör tredje året i föföljljl d,ddd, eeeettttt enda fyynd även 2017; 
1 exx Sörrsjs önn,,TäTäTäTämmnmnarenn 2225/5/5//555 (U(U(( lrlriki  Lötberg).

PSPS

Grönbena   Tringa ggglalallarereololaaaa
Det första vårfyfyy dndndd tetet aaaavvv v deded nnnnaa trroopikflyyttt are;; 
6 ex D llalbybybbyviiikekeken (GGusu tav Averhed), gjordes 
viv d för aarteten n nonoormrmm lalaalaa 171 /4/4 ooch därefter 
kukuulmlmmmininininerrer dadadee våvårflyttniingenennn rrredede an kriirinngngng 
11010 maj, dodock utan nån grg a riktigt sstststorororaa aa antal l
raapppororteteraradede. Frrånån hhhääcäcknknknkniningsg tit d finnns 
sedan enennen ssssäkäkäkerere stställdldld hhääckninnnngg gg bbobokfkfördd, 
etetetettttt bbbobo iinnnehehehehålåållllallandndndnde tre ägg hihittades på
HiHillllebebolammosossesen,n, FFloraarrna 211/5 ((JöJörgen
Sjöström). På å FlFloororna noterades äävven upp 
titill tre rreve irir ppåå sasamma lokal 55 och 21/5 
(Jörgen Sjöstrrömö ) samt 1 spelalande fågel påpå 
Storflorarna 2828/5/  (Peter Schmmidt). Utövvere  
dessa noterades individer påå aanndra lämplligigaa 
lokaler under omständigheterer som kan tyda 
på häckning; 1 spelande HaHalllsboön,n, Båtfors 
1616/5 (Gillis Aronsson) ochh 11 ex Bosjöön,
Skututskskär 27/6 (Tommy & OOskskar Löfgren). 
Ovanligtgt med så passs mmångaa intressanntata 
obo servattiioner i spontanrnrapportrtere ingen!n!

Flere taalel t grönbebenor papasserar Upppland 
på flyttntniing södeerut redan ii jujuli och aantalet 

raasttana de ebbbbbaar gganska snabbbtt uutt frfrånån mmitttteen 
avv aauugusstti. InInga rriiktigt sstotorara anntalal hhaar 
rapporteeerraratstss från sommaren, fleflestst varr cirirkaa 
212 00 eexex HHHjjälstaviken redan 1/1/77 (Y(Yngngvev  
HaHarerelalandnd). Årets senast t obobseserrvereradadee grgrönönbebenana 
var 1 ex Karrlhlholmssvvikekenn 2––3/3//10110 (KaKallllee
Brinell). PSPS

Röödbdbene aa  TTriningaga tototana usus 
EfEfteter r fleraa år meed ddee föörstata rödbennorna
påpå plalatststs rrededan ii slulutetett av mmarars,s, ssågågs årets 
prprimimörör vidid HHjäälslstaavikek nn 1/4 (Ingngriridd 
ÅkÅkerberg, WWeininee ErErlalanddssson). Rappoportterer 
med häckckningskskrir teerier ffrån innlalandn et finnnnss 
från knappt ett titiottaall llokkokala er, memenn i de flflesestaa 
fall rör det sig oomm obserrvationer undederr mamaaj j 
med d ii övövririgtgt ggaanskka a svagaga indicierer påå aatt 
forttplplana tninng gg skskulullele hha a ägägt t rum.m.

Frånn sommmaren rapporteteras  åråretets största
ansamlining;g;660 ex Ledskär 28//66 (M( ats Edhoho mlm,
Brita Tibell). Åretss sista rödbena, memed två 
veckors margrginn lal, blblevv 1 ex Hjälstavikkenen 22/10 
(Leif Ekblblomom).). OOktktobobere fynd är ovanliligaga,, dedet 
finns bbara en handfull sedad n sekelskifttetet. Mann
kakan n givetvis fundera kkririnng möjligheetenen att 
det hoos osososs skullele kkununnana dyka upp fåfåglglar ffrårånn 
dedenn issläl ndska poppulationen T. t. robusstata, ssom 
regelblbunddet övverervivintntrarar i SkSkånåne,mmenen ddet finns 
ingenting med vavare sig årets eller tidi igare sesenana 
uppländska fynd som indikerar att det skkululle 
kukukukunnnnnnnaa vara dennnanaa rras. Rasbestämningegennn ii fäfäfältltltlt 
äräräär ffffööörö visso ininintetete sssjäjääjälvllvl klklarr. PSP

RRo kskaarl   Arenaria iintntere prress  VVUUUUss
Roskkararlalar observerradadess ii rapppoportområdet 
undder periododene  1/55–2–24/4/9,9,vvililkekett ärä  ett tämliigeenn
normalt upptträr dandde. HHäcknk ingskriterieerr
finfinnsns ffrån cirka 2525 lokkala er llänä gs hela kusten, 
företrrädesvis i Björörns ochch GGräsö skärgårdar, 
meenn oco kså frånån yyttt erskärgårdsområden 
ii dden sydösttrra delen av rapportområdet. 
Som konstaatterats i tidigare årsrapporter, 
variierar antalet häckfynd mellan åren, 
men det beror i första hand på skillnader 
i inventerings-/besöksfrekvens och inte på 
verkliga populationsfluktuationer.

SSom vaanlnligt några inlandsffynyndd, fyra detta 
år; 1 adult Hjälststavaviken 1–2/8/8 (Pekka Westin 
m fl); 1 adult Gädddviken, Tämmnaren 6/8 (Eskil 
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& & FrFrededririk k Fribberrg)g); 1 1KK södra Vendelsjön 
1991 /8/8 ((AnAndeders AArrnelll)l) samamt 1 ex Vårhäll, 
TTämnnara en 22/9/9 (EsEskikill & Frredrik Friberg).

PS

SmSmalalnänäbbbbada  simmsnäpäppap    Phhala arroppus lobatus
UnUnUndded r r våvåv rflr ytttntnininggen gjorrdedes 101  fynynd d (= 24 
ex) på åtttta a lolokkaler r unundederr peperioden 12/5–5–13/6.. 
Värt att nämnana äär r dedett såsåväv l ududda somo ttidiga a
fyfyndn et av 8 ex somom cirklade ete t t ppar vvarv över r 
HoHov,v  Rasbo 12/5, innan de drdroggog vvidare momot 
N N (R(Robert Ekman).

UUnded r åtåtersträcket mmot vinterkkvartrterereen 
non teteraradedes s 88 fynd (minst 15 ex) pppåå sex 
lolokakaleler 9/9/8–8–200/9. Vanligtvis är det eenn vviss 
övövererviviktkt fförr vvårfynd i rapportområrådedd tt,, 
men samtmtidi iggt kan det från mmititten av junni
vav ra vanskkliligt att bedömma huruviv da det 
rörör sigg omm nnordsträckandnde efterslääntn rare 
ellller syddstrträcä kande honor r som överrlämnat 
ruruvningegenn åt sin partner.

Sålundnda bjöd 2017 på en uppryckniningg 
effteter r flerara års riktigt dåliga numerär. Totalt 
miminst 39 ex ligger över medelvärdet (=(= 
35) föförr dedenn sesenanasts e 2020--årå sperioodedenn,, där 
totopppnoteriringngnggarna ligger på 6633 exex (20000707707))),), 77779999
ex (((20020201212) oco h 8080808 ex xx (1(1(11998). PS

Brededststjäjärtad laba b b   Sterercoraaririr us pomararininiinusu
VåVårfynd rapppporteras s inintete vararrrjjej  år och 2002001171  var 
ett sådant. Å aandra sidaan n fififinfi ns dettetet ffförör andra 
året i följd ett ggenuint ffynyynynd frånnn sommam ren, 
vilket är myckkeet ovanligt:: 11 eex x x (ttroroliligegen n 2K) 
Lågagagrg unundeden, O Gräsö 1155/5/7 7 (U(U(U(Ulrrikik LLLLötötbebergrg).). 
Därutöveer finfi nsns åttttttaa aa iaiaiaiaktkktkttatataggegelslserrerr nnnototereradadade
under höhöststenn ((9/9/9–9–2929/10)): : 11 4KKK4K+ ++ + momottt t OOO O
Björö n 9/9 9 (K(Kalallele BBririnenell,, PeP r Anndeded rsson); 11
1K1K mot S Understen, Singgö ö 5/1010 (FrF edririk k
Bondestam); 1 1K mot VV RRödhähällll, HåHållnäs 
7/10 (Ragnar Hall); 1 11K mot SV Örskär 
7/10 (Mikael Malmamaeueus); vid Fågelsundet 
1K sträckande e 110/10 (Kalle Brinell) och 1
ex mmotot OO 14/4/10 (Lennart Söderlund); 1 ex 
Rönnskärs udde 23/10 (Nils-Olof Jerling, 
Sylve Gustafsson) samt 1 1K sträckande 
Billudden 29/10 (Tobias HaHammarberg). 
SaS mmanfattninggsvis en gaganskka kklen höst för 
denna art.

FF

KuKustlabbbb   StS ercoorarariusu ppararasa iticcuus  NNTTs
MMarsffynd är ytytyttttett rst ovovanligga, meenn dedet t fifinnss 
ett frfrån detta år; 11 ex RRödhdhällll, HHHålållnlnäss 331/3 3
(MMatthis Kaby). Enn än n mmer ududdada obsb ervavation 
är een frånn ii lnlanandedet t undeder r våvåreen;n; 8 aaddulta, 
alla lljus momorfrf, överflyyggaande HHovov, Rasboo 
26/4 (RRobert Ekmkman). AAttttt ssamamtliggaa vavar r ljljususaa 
indikerar rimliggtvtvis att deerasas slutmtmålål mmmåsåste 
ha varit llånånggt nordldligiga a hhäckkplp attseser.r. Frånn 
hähäckningstidd hharar 42 2 rrevvir r rarappporrtteraatsts ffrrån 
kukuststenen mmeded följandndee kokommmmuunviv sa fförördedelnlninng: 
TiTiererpp 5,5, ÖÖststhahammmmar 26 ococh Norrrtätäljljljee 1111.

FlFlytyttntningeen mot vintntererkvkvararteteren kom 
igigånng krk ing mimittttenn aavv auaugugusti och påpågigickc  
frfram till böbörjrjanan aavv okokttober, sist uut var 22  
1K1K sträcäckakandnde FåFågelsunundedet 110/10 (K(K(( alallel  
Brrininelell)l). TvTvåsiffriggaa anntal på sträccckkk k hhahar bab ra 
rarappp ororteteratsts ffrårån n kukusteen i norrr:r vvididdid Svaartrthahamnmn 
16 eex momot t SV (in ööver lalaandndnd) )) 212 /88, 15 ex
sträräckckanandde 22/8 och 35 ex x ststss räräckanande 4/9 
(K(Kalle Brinell); 1111 eex mot SSSSV V Sikhjäjällma 
hhamn, Hållnäs 26/8 ((PeP r Andedersrsrsrssososon)n)n)n) ssammttt t 121  
exx sstrträcä kande, varav 55 iin över land,d, BBilluuddenen 
2/9 9 (Y(Yngveve Harelanand)d). Rapppporteringenn ger 
ingegg n bra a bbildld aavv vavad d soomm vev rkligen häändn er 
meeddd deddde kustlabbar sosom m sses s påpå sstrträcäck, ooftfta a 
mot sys dvdvdvdväsä t, vid kustenn lälänngst upppp iiii nnororrr 
under höststtenennen. III några faall visar rappppopopop rternana 
att de medd säkäkkäkeeerhet flyger in över lalaaandnd, men 
det vovore värärdefufufulllllll mmed en bättre uppppppföföljning 
av ddetet sträck (i(intnteeee bab ra labbbaar) som kkkomomoo mem r
frånån nnororr längs kkuukuststen förr att sedan vikikkka avavav 
in över r land när UUUUppppp landndnn skskususususteteteten n vivikeker avavav 
österut.AAvsvslutniningsgsvviiv s s årets eenndaa iinnlnln ana dsfyfynndnd 
frfrånån hössten;n;; 22 aadd sststräräckkckananana dde MMMuummu sasarbrbbby, 
DDaDaD nnnnnnnnememememorroraaaa 9/9/9/9/9999 (A(Annnnikkkikaaaa RaRaststénén, PePeteterr
BBeBergllilin)n). FFF

Fjällalabbbb   Stercoraraririuss llongicaududusus   s
[2; 62; 61; 4]
Ett ganska svagt år med endast två godkända
fynd: 3 1K sträckande Getskärsudden, Gräsö 
20/8 (Claes Hansson) och 1 1K sträckande 
Svarthamn, Skutskär 4/9 (Kalle Brinell). FFFF

Storlabb   Stercorarius skua   [0;0 114; 13; 1]
Efter två år utan någon observvattioionn ava  storlabb 
finns en från denna höst; 11 eex mot SVSV Björn 
22/10 (Kalle Brinell, PePer AnAnded rsson n m m fl).
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Det t var dedet 2552 :ee ffyyndet ii rapppporrtotommrådet, 
ytterlr igare trtre e finnnsns ffrårånn uppplplanndsdsdelen av 
Stockholmmstrraaktensns raapporttomområråde. FFF

Dvärrgmgmgmåsås   HyHydrddroccolo oeusus mminnutu us
Dvväärrgmgmååsårettet bböörjaadede mmeded ett vininteterfrfynnd 
ii jajaj nuarri;i; 1 22KKK RöRödhdhäläll,l HHållå lnlnäss 77/1/1 (KaKalle 
Brinell)) och ÖÖrnnr ststene een, HHållnäs 8//11
(J( ohhanan Södödercrannttz).). VVVårårenens första var 1
ad HHjäjälstaavivikken 13/4/4 (Kalle e Briinelll,l, MMartin n 
TjTjere nbnbeerg)), , memen seddan såsågsgs aartrtenen nnärära a nnog g 
dadaglgliggene  och ii ökakandnde e antatal.l. UUndn eer mmajaj 
måmånanad,d, fföröre e hähäckckniningngn ststidid, obobses rveradeses sstötörre
anantal l (((≥ 225)5) ppåå fleflerara lloko aler,  såsåväväll rastst- som 
titididigagaree häccknkniningsgslollokakaleler,r, eenlnligt t föfööljljande 
(m( axaxanantatal l iininomom pparareentetes)s): : HjHjälälststavikikenn (30); 
VeV ndndellsjsjöön (55); EEkoln (50) sasamtt LLånngssg jöjön,n, 
BBjörklklinge (252 ).)

Frånån hhäcäcknkniningsgstitidd har sedan fööljljanndeed  
häckniningsuppgiifter inkkommit: i Lövstabbukuktet n 
fannss sammantaget 121222 häckannde parr 
föfördelade med 707000, , 252 , 10, 1010,, 5, 1 respektk ive 
11 pap r på sju öar; 199919 ppara  Venddelsjön (Anssi 
Laururila)) sammmmtt t 1111 papar JöJöJönsnsbobobob lslslslssjs önön, , Almunge
9/6 (T(Toomas KKKKjejelslssoson,n, Benennynyny Åhrhr).)  Dettata 
gegerr tototatalt 142 hhhhäcäcäcäckak ndndee paaaparr (r(reke ordmånga!) 
med en koncentrationonnon ttilill l öaöaöaö r r i LöLööövvsvsttatabububuktkkk en.
Ytterligare häckckkniningngararrr kkkkanana hha a föörerekommmit på ååå
anndrd a lokkkaleleller.MMMan kkanan till exempel undra över 
vavad det vaar föför r 5050-tatatalleleetttt ggagaamlm a a dvdvärä gmåsar som 
såsågsgsgsgs fffödödödödossos kökökaa öövöver Dalälälven vivivvidd d ÄlÄ vkarleelebybybyby 
44/4/6 6 (Tommmy Löfgrene ).)  Fåglar frfrfrfrånånån nnnnågonn 
okkännd d kokololonini elllerer ffrårårånn hähhhäckckniningsöarr i
Lövstabuubuuktktktktenenenen??  ? MåMåM nggaa a hähäckckandeedee ppppaarar sålål dedess, 
memememennn hähähähäckckniiiningngngsuusus tftftftfalalalallelel t tycks gegenomgående 
haha vvararit useeltlt. StStigigaande vvaattensttånd ii hhavet 
mitt under ppågågåående häh ckning ggjojorde att 
fleflertalett ppar iintntee ficck k några ungar r påpå vingarna. 
Häckningarnaa ii Vene delsjön resusulterade i enen 
flygg ungfågel (A(Anssi Laurila).

Under sensommaren brrukukaar det kunnnana 
ses stora antal i Lövstabuktkten, från 2017 
finns det dock bara en rappporort; cirkaa 200 ex 
FåFågeg lsundet 10/8 (Lennart Södde lrlundd). Detttta 
antaall sticker ut, inget av de e övö riga fynden 
från dennnan  månad var ensns tvåsiffffrigt! I börjrjanan 
ava  septeember hade flyyttningegenn södederöver 
börjat ochch det finns s ett papar summorr värda 
att nämnmna: 90 1KK sträckanddee SvS arthammn 4/9

(K(Kalalle Brinenellll)) ooch 77 1K K stträräckckanandee Bjöjörrn 
9/9/99 (K(Kallee Brrinnell, PePer Andedeersrssoson)n). InIngaga soomm 
helst senanaa iiaakktttagelser rapporteradede, sistt ut t vvaarr
cic rkkaa 22525 eexx Svenska Högarna 1313/1/10 0 ((BBenengtg  
LaLarsrssosonn m fl). FFFF

Tärnmås   Xemama sababini   [0;; 33;; 1;1; 2]]
Två fynd, bådada frråån n höhöststenen: 1 1K mmotot OO 
föörbrbi i BjB örörn (K(Kalalle BBrinnelll,, Per Andedersssoson) 
ocochh ÖrÖ skkärär 99/9 ((MiMikakael MMalalmam eus)) samt 
11 1KK mmmotot SS Rönö nsskäkärsrs uddee 2222/1/100 (Jocce 
EkEkstströröm,m, WWeieinen EErlrlannddsson)n). Fynd femm oochch 
sex av denna i rrapappoportrtoommrrådet sällan ssedddada 
art. Senasast det bebegaav sig g var 2000909, ävveen ddåå 
observerad från BjBjörörn.n FFFF

Skraattttmåmåss   ChChrroicoccepephaalul s ridibundndus
Vårfrflylyttninggen mmotot nnorordld iggaa hähäckckplplatser
kulmineerar i Upplla dnd undndere aaprprilil då stora 
antal påå strträck, eller rastandde, bbrukar sess occhh 
denna vår var inget t undantag. Toppppenen ägde
av allt att dödömma rrumum under sista vececkakan n av 
månadenn. DDenen 222/2/44 rer gistrerade TThohomamas 
Pless eett ”oupphörligt flflöde av sträcäckak nde e
måmåssar från tidig morgoon n tit ll sen kvääll”” över 
Svarvav rbbbrbo,o  Skuuttttunungege. Han räknadde dedemm
dodockck ”bara unddere  kortare perioder r ununder 
dagen” occh fickk iihohop p 11 50000 exex mmoto NNV, men 
nämner också aattt ”det totala anttalet undnderer 
dagen bör ha varit minst det femdubbblala.” 
DaDaDaDagegegeg n n därpå rarapppppporterar Martin Tjeernrnrnbebebergrgrgrg 
ciciccirkrkkrkaa a 25 00000000 exxex ffffrårårårånn HjH älälststavviken ochh skrivver 
”otrrtrololigiggigaaaa mängdedeederrr påååå sjöönnn oocochh dedesssssutu om 
tstora a flflockar som rrörör sigg ii oolilikakkaka rriikktntniningag r 

västerr oom m sjön + stotora sskrkruvara påå höhög g höh jd 
över Hårbyyslslätten.” FrFrånån kkvävällllenen rapportterarar 
MT ”Omkring g kl. 211 2:20 0 papasserade fyra tätta a
svsvärärmam r, sammantntagett ccirkaka 5 000 ex, norrut 
på upppskattningssvvis 2000 0 mem ters höjd över 
Storora a Backen, deden största flocken mycket 
imimponerandde.e. Antalet kan mycket väl ha 
varit några tut sen till!” Dagen därpå hade 
numme ärären minskat, men åtminstone 10 000
ex ffanns kvar (Martin Tjernberg). Två dagar 
senare fanns ännu många skrattmåsar kvar i 
rapportområdet; vid Staby, Giresta inräknades s 
cicirkrka 1111 00000 0 ex rastande på ffälälteten i sydväst 
(Pekka Westin).

När de nordliga skratttmåm sarna flyttat 
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viidadarere vvarar rappportrtomo rådeets egna i full gång 
meem d d sisinana hhääccknkniingagarr. FFrår n häckningstid 
hhar enenstt kakaa häckckananded ppar eller kolonier 
aav vvarierara dndnde ststororlek rarappporterats från 42 
lolokakaleler r ocochh tototaltlt rrörördede ddetet ssigg oomm 10 943 par 
(1(100 90909 9 årår 20166). FöFördr elas aantn allette  häckande 
ppaparr påpå kkoommumunenerr får vivi ffööljajande e (a(antalet 
par i innlalal ndndet rrese pepektktivive längs kuuststen):: 
Enköping 2 00000+0+0,0, KKninivsvstaa 22000 +0,, UpUppsala a
(S(Sörö sjön räknas hähär r i sin helhlhhetet ttill UUppsala)) 
45455555+0, Heby 350+0, Älvkkara lelebby 0+663636, 
TiTierrpp 1 600+934, Östhammar 101+20909 sammt t 
NNorrrrtäljl e 151 0+208. DDete  innebär aatt åårerets 
reresusultltatat äärr i nnivå med fjolårets. På ffölljajande
lolokaaleler haharr ≥≥ 5500 häckande par registstreerarats: 
HjHjälälststavavikikeen 2 000, Tämnaren 3 950 (v(vara av 
3 500 i SöSörsjöön), 1500 par Venended lsjön, 6000  
pap r KnK ivi enn,, Lövstabuktenen samt 600 par 
StS enarrnan , BjBjörö ns skärgård. FF

FiFiskmåss   Larus canus
DeD t var ininte bara skrattmåsar som passeradadee 
rapppportoomrm ådet på väg mot norr i slutet av 
apap iril, två fyrsiffriga antal från denna tid kakan 
nämnasas:: cicirkrka 11 00000 exex HHjälstaviikekenn 23/4 
(M(Martin TjTjjerere nbn erg, Mats Brisisegegårårdd) ooochchch cciririirkakkaka 
1 50050000 0 exx SSnesssslilililingngngebebeberere g, Börstil 29///44 (T(Teet 
SSiS ror tkin). NNågå raa llikikasaså å fyfyyrsrsiffriga anananantal på 
strääckck kkan omtmtallasa  fråånn höhöststs en: cirka 3333 505 0
exex mot SOO ArA holma a 2323/9 oooochc  cirka 11 5550500 ex 
sträckande Fåggele sundet 110/0/0/0/10 (Kaalllllleee BrBrinell).

FF

Sillttrur t   LaLarus fuscus  NNTTTTs
Värt att nnämämna ffrårån n BlBlBlBlåbåbåbåbådådådådananan ii GGräräsösösö skäkkäk rgrggårårå d d
resppekktitiveve HHunundbdbådådann i Öreegrgrunundsdsdsdsgrgrgrgrepepennenn äääärrrr 
att t cirka 6565 resespepektktivive e ciirkrka 85 pparar tyckks hha 
påpåböbörjat häckningen, men atttt det ttrorolligeg n inntete 
kom några ungar på vingaarnrnaa (Ulrrikik Lötötbeb rg)!

FF

Gråtrut   Laruus s argentatus   VUs
DeD tt vavarr iinte bbara den vitvingade truten som 
uppehöll sig vid Kalmarviken, Bålsta. Här 
fanns även många gråtrutar. Flera rapportörer 
var noterat fyrsiffriga antal unu der januari 
oco h februari, som m flest ccirirkka 5 00000 ex (grov 
skattning) 29/1 (M(Mara tin TjTjernbererg m fl).

FF

ViVitvt ingagadd trut   LaLarus s gllauaucoc ideses
EnEn 33K-fågel rararaasstade e i i Kalmmarvikekken,n, Båålstaa
26–2–29/1 (Anders & & ToTommmmy ErErrikikssssoon),), sågs s
äveen på den närbelelägägnana Högögbybytorpstipippen, 
i UUpplandsds-BrBroo. DDet ssjjäätttte (?(?)) fyyndndet i 
rappporo tområdådetet,, en förrsttaa klassssensns raritet ii 
Upplannd!d FFFF

Vittrut   LaLarurus hyperbrbororeueuss
EtEtt normalårr mmeded trere obsbssere veverradee inddiividder: 
vividd KaKalmlmarviken,n, KKalalmam r r 1 2K 227/7 1–1–5/5/2
(M(Matattitiasas LLararssssonon m ffl)) ooch ytttererlililigagarere 11 
2K2K 229/9/11 (F(Fredrd ik Forsberergg mm fl)fl)fl) ssamt 1 ex 
SkSkatt dudden 5//1111 ((HeHenrnrikik BBerergengren n mm fl)fl). 
ViV tttrut ses foforrttfafararandndee sså gott som m åårligen i i 
raapppportomrmråddetet oochc  mest t rereggelbbundet viid d jujujj sts  
Kaalmlmararvikekenn, en käänd vviloplats förrr ttttrurrurutat r som 
föfödod sösökeker påpå HHögögbyb totorppstipppepen,n,n,n  Upppplalandndss-
Bro –– enn avv SvS eriges stötörre avvfafaffallllllsasanln ägggningar – 
belälägegen n i i Stockhololmstraktensns rrrrapapporttomo råde.

FFFF

TrTretetåiåig mås   Rissa trtrididactyla   ENN
ÅrÅretet iinleddded s med d 11 2K vvidid Fågelsuundn et 
14/1–2/22 ((KaKallllee BrBrini neel)l) oochch fortsattee mmed 
ett t våvåårfrrffynyy d; 1 ad mott SS Skutu skskärärsvsvererkeken 222/4/44 
(Per JJohohhaanana  Ulfendahl). HHössten brukarararar vvararaa 
den årstid dddåå åå trtrettee ååig mås vanlligtvis sssesesse i Upppp--
land och ffrån n n ddeded nna höst finns 19 iiinnndndivider 
rappporo teraded : 2 2 addadad MMåssten, Singö 1000//9/9 (Fred-
rik k BoBondestam)m);; 11 1K strräcckande ArArArrhoholml a
211/1/10 0 (R( obert t BüBBüünsn ow, SöSööören Franceene );););); 111
1K Skakatutudden 221//101010 (Annnnniikakaaa RRRRassa tétén,n CCururru t tt
Johnssonon);); 1 1K K momoot t O BjBjöröörnn 2222///1/10 (KKalallllelel  
BrBrinnele l m m fl)fl)));; ; 77 1K1K mmmotot OOO BBBilillludddddenne 223/3/1010 
((Y(Y(Yngnggngveveveve HHHHararara eelee anananand)d)dd ; ; 11 1K1K mmmmotootot OO SSvavartrthahamnmn 
22424/100 (K(Kalallele BBBBririnenellll);); 1 aad dd mott N Örsten, 
SiSingn öö 2929/1/ 0 (Fredrdrikik Bonondedestamm)); 11 1K K
sträckckanandde Fåggellsusundndett 29/1010 ((JoJohahan Söödederr--rrrr
crantz); 1 1K mot O Sikhjälmma a hamn, Hållnäs 
29/10 (Yngve Hareland); 1 1K mot S Sen-
nebyhaken 6/11 (Bo Hellberg); 1 1K mot O 
Rödhäll, Hållnäs 11/11 (Kenneth Pless) samt 
1 1K Djursten, Gräsö 29/11 (Wilhelm & EvEva a
Dietrichson). Höstens uppträdanddee vavar mer 
individrikt än normalt, medan titidpdpunkten för
flertalet fynd var helt normamal,l, ddete  vill säga 
slutet av oktober och böörjrjana  av nonovember.

FF
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Vendelsjönön hh dade bebesösök k frf ån ddagagenen därpåpå, 44 
ex 28/4 (N(NNinina JaJanelmm)), ooch frarammöver, likasaså å
DaDannememmoorasjöjön, mmedan ååreretsts fförö sta fyndd ii
TäTämnmnaren vvaar 1 ex 1/5 (MMagagnunus Liljefors).
Ströfyyndnd fifinns äväveen frårånn flflera andra lokaler i 
sambband med våvårflyttttningen.

Till de senaaststee åråreens särklassiga häcklokal,
Sörsjön, återvändee åtminstone 60 par, men
det stora fleflertrtala ete  påbbörjade aldrig häckning 
oochh läl mnadde sjsjönön redaan i slutet av maj (Lars
Gustavavsson).) KKanansks e vaar det dessa fåglar som 
strax därpå såågsgs på anndra för arten lämpliga 
lokaler, i första hhandd 5533 ex Lillbyasjön 25//55 
(Curt Johnsson) occhh 7676 ex Dannemorassjöjön 
2929/5/5 ((BiB lll Douhaan)n),, mem nn occkskså 6868 eex sööddra
VeV ndndelelsjsjönön 20/0/0/0/6666 (D(Daavidi HHamammamarbbr eerg)g)gg
ocochhhh 19191919 eex xx TeTeTTegegelslsmomorara kkkkyryryy ksksjöjö 22/2/666 6 (A(AAnsnssii
LaLaaururrililiila)a). HuHururuvividada ssammtltligiggaaaa papapaparrr sosomm föföörsrssökökte 
häckkkaaaa ii SöSörrsssjöjööjönnn vevevverkrkliigegen n mimisssslylyckckkkadades äärr
dockck iiiintnte heheltlt ssäkäkert. KKKKananskske e lylyckckkckadadada es något,
ala ternnativt nånågra få, parr eftersomm 10 ad och 2 g , p
1K sågss hähär r 5/5/5/777 (M(M(Magagagnununuss KlKliningsgse))e), , dädärtrtill 2 1K 
Gäddviken, Tämnaren 4/8 (Eskil & Freddr kkik 
FrFribibere g)g . Utöver Sörsjön häckaadede åtmt instone 
1 par (ruvuvanandede)) i i sösödrdra a VeV ndelsjön ddär senare

Småtärnana SSteternula alalbibiffronss
[27; 55; 9988;; 44]]   VU
Fyra iindnddiviviider, två från våren ochh ttvåvåv  från
efterrsomommmaren, vilket är något i uundndnderrkakakantntnt 
jäjjää fmfm ört med de närmaasts  föregåendde e ååren: 
1 ex Sennebyhaken 1//55 (Rüdiger Kasa chhe,e,
BjBjörörn n NiNilslssoson)n);; 1 ex Lededskkärä  15//55 (P(Pattririckck 
Fritzson) samt 2 ex x mot SS Senn bebyhaken 1/8/8 
(Bo Granberg, Jan AnAndedersson). FF

Skräntärna Hydroprogngnee cacaspia   VU
Totalt har 186 häckakandndee par registrrerats i
rapportområdet, det vivillll säga ett helt noormalt 
ana tal för att vara senare år (190 år 220016 ococh
188 år 2015). Soooomm vavav nlnligt fanns fleflertrtalalett,
14140 0 papar,, ppå å enenenen ööö iii BBBBjjöjöjörnnrnnsss s skskskärärärgågågågårdrdrd. TyTyväävärrrr vvarr 
hähäckckniningngngngsusutftfalallelet t hähähhär r inintete llikikkaaa googogottttt sssomom 22220101010166 66
((Ulrrikikk Lötö berg, LeL nnnnara t t Södeerllrluununu dd)d). . I I övövririgtgt 
hah r 11 par rapa pop rteratss från ÖÖsttsthahammmmarar
kommmun och 35 från Norrtälje kommmun.FFF

Svarttärna CCChlhhlhlidididononiias niger VUr
Årets första svarttärna var 1 ex Hjälstaviken 
2727/4/4 ((AnAnitita a Janelm m fl). Här sågågs s sesedadann arartetenn 
nääststanan ddaggagliigen n ffram tililll slslututet av maaj.j. ÄÄven 

SkrSkräntäntn ärnärnr a,a, HyHydrodror propr gne caspia, BjBjörnörn, 

BjöBjöBjöj rnsrnsr kskkärgärgårdård. FOTFOTO:O: JANJAN WÄW RNBÄCKC
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3 1KK oobsbsererveverradeess (Anssisi Laurila m fl). För
övö rigtt äärr dedet ini tee alls uteslulutet t av något/någgrar  
par r kkan n haha hhäcckakat t ävene i Daannemorasjön. Här 
såsågsgs 1100 adad uupppprörörtrt vvararnan ndnddee 2727/6/6 samt 1 1KK 
15/7 (Mats Edholm, Brita TT bibelell)l)..

Avslutningsvis kan ett höstfynynnddd frfrfrånån 
kusten nämnas, nämligen 6 ad mot SV RöRöddeer,
Blidö 21/8 (Dag Lanerfeldt), men även etttett 
septemberfynd av 1 ex Ledskär 5/9 (Matatttsss 
Edholm, Brita Tibell). FF

Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
[0[0; 6; 15; 2]
Tree inindidivivided r på två lokaler i mitteen av
maj:: 22 eex x Leedskär 10 (Martin Amcofoff m 
fl)) ochch 113–1414/5 ((RaR gnarar Hall)) samt 11 exex 
HjHHjälsttaviken 14/4/55 (C(Claas CrCrono lund,, Manne 
StStSS rörömbmbäcäck)k)k). AAlla vititvivingngadadee tätärnrnoror ssomom 
nnoteteraratsts ii lllanana dsdskakapep t, utoomm ene , ärär sseddada ii 
raaraappppppppororortottomrmråddådetet.. FFFF

aKentsksk tärn SSternaa sanddvivicec nsiss
11]1]  EEN[5; 655; 11111;
fifinnn s tvåå fyfynd i mmånadsskikifftet FrFrånånn vvårårenen

ex öveverflflrflygygganandedde SSSvenskaa HHögarna mamaj–j–jujuj nnini:: 11 ee
Douhan) och 22 eex x momot S Röder 27277//5 (Bill D
Andersson). DDesessaasaa fffföölöljddes sedan 4/4/4/4 66 (Björn A
agelser r under r sosommmmmarreenn: 1 adult avv fem iakkttt a
öögagarnrna a 1818/6/6 ((LeLennnnnart WaWaWahlhlénén);SvvS enenskska a HöHö

skärgård 9/7 ((UUlrik Lötbtberg m33 exex BBjöjörnr s 
t S Korsnsnäsäsetet, Singö 9/7 (T(Tomas flfl); 1 exex mmot
Rullsaandnd, BiB lludden 11/7/7 (PePeteter rPPärt); 1 ex R

amtmt 11 aadud lt mot S Örsten, Singö CCarlsson) sa
ik Bondestam). Slutligen ett sent 277/7/7 ((FFr dedri
östen; 1 1K Björn 17/9 (Seppofynd från hö
fl).Haavisto m
va individer under året, vilket görTotalt elv
2017 som ett relativt gott år för att vi får se 
ortområdet.arten i rappo FF

Sillgrissla Uria aalgeU
eta vilka öar i ytterskärgården det Vi tror oss ve
llllgrg issla påpå, men vi har egentligen kakan n häcka sil
gtgt)) iingeget t grgrepepp p omom hhhurur måånga(s(somm vvvaananliligg
sig om. För att ändå presenterera par det rör 
eksordning det handlar om på vilken storl
lokal redovisas här det högsta respektive l
appp orterats frår n dem: cirka 200anntal som ra
HHögögarnaa 220/0/55 (T(Tomomasas Cararlblbererg,g, exex SSvevensnskaka

Torun Zachhririssssono ); 3 ex Tjärven,n  Rådmaansn ö/
Vätö 15/6 6 ((Bo GrGranbergrg)) samt ciirka 1000  ex 
Stridsbådadan, Siningö 28/8/66 ((Matatss GoGothhnin er)
. FFFF

Tordmule Alca tordada
Även om spontanrapppoporrteringen i ststoort visas r 
vvvavar ii sksks ärgården ddddetet hhäcä kar tordmule (=
yty terskäkääärgrgrgårårdededenn ii Norrtälje och Östhammar
kommuner)), ger den tyvärr en klaartr  undermålig 
bild av hur många par det rörörr sis g g omo . De
rapporter som innkokommmmitt rrededovovissaar normalt 
babarara hhuru mmåånga ffågglalar r sosom m sesettttss på vattnet och
flygande kring reespspekektitivve häckningsö vid det 
aktuella tillfälällelet, vanligtvis vid ett slumpartat 
bebesök, och ddessa antalal är mestadels bebehähäfttadadee 
memm d storaa fefell. Exxempel ppå å sås dannanan ffelkällor
ärärärr aaaatttt aalllla a fåfåf glllg ararar ssomom hhäcäckakar r inintete synyns s (d(dolo da 
ruruvavandde e fåfåglglaar ochch ssådådanana a sososom mm ärär bbororta ppå 
fföfödoosösök)k)k) oochch att allla näärvarandedee iindndivivididerer
kakansnssnskekekeke iiiintntnn e häckar (bostaddsbristt).

För rr atata tt äänä då ge en viss uppfattning omm 
tordmulelenns förekomst under 2017, redovisas
här rapporteerarat maxantal indndiividider vid 
respektive lokkalal med början n ii söder:r: minst 
500 ex Svenska Högögararnana 114/4/55 (B(Bililll Douhan
m fl); 55 exx Längden,n, RRRRådådmmansö 15/6 (Bo
Granberg); 110 eex x TTTjärärveven,n,, RRådmansö/
Vätö 15/6 (B(Boo GrGrGraananbeb rggg);); ccirkakka 220 ex 
Sttriridsdsbåbådadan, SSiingö 228/6 (Mats Goththhninierer);); 60 
ex UUndn ere sten, Siingngö 2/7 (Freddrik Bondedests am); 
60 ex Medbåddaan, Gräsö 15/7 (Ulrik Lötbberergg 
mm fl); 100 ex Understens-Viten, Gräsö 
15/7 (Ulrik Lötberg m fl); 40 ex Väster-
Svartkubben, Gräsö 11/6 (Ulrik Lötberg 
m fl); 8 ex Öster-rr Svartkubben, Gräsö 11/6
(Ulrik Lötberg m fl); 70 ex Hållet, Gräsö 
3/7 (Ulrik Lötberg m fl); 20 ex Blåbådan,
Gräsö 3/7 (Ulrik Lötberg m fl); 15 ex 
Brännströmshällarna, Gräsö 11/6 (Ulrik 
Lötberg m fl); 5 ex Klykhällen, Gräsö 11/6 
(Ulrik Lötberg m fl) samt 12 ex Hundbådan,
Öregrundsgrepen 25/6 (Ulrik Lötberg m fl).
SSammmmanantat gegett gegerr dedetttta a följande totalantal 
pep r kok mmmmunun ((paparr == reredodod vvisasatt mmamm xantal/2):
Norrtälje cirka 470 och Östhammmmmamar r 12120 par.
För att visa hur missvisande dessa antall kkan 
vara bedöms det finnas minst tusen häckande
papar r bab rar  vid Svenskaa Högarna. FF



atatt dde kommmiitt södderifrån. DeDen n föförsrstata spepelaanndde 
hahanenenn hördrdeses NN Skykyttttorp reedadan n 2424//1 ((AnAnninikaka
Rastén, LLaLarsrss SSund).

FrFrånånån hhääcäckningstid har spelanndede iindndivvidider
rarappppp oroorteterats från 186 lookakalelerr, vvililkekett ärär uungngefefärär
som föregåendede år (= 11744).). FFrån n hööhösts en fifinnnns s
inga större ansaamlmlinnggag r attt raapppportteraa ddete ta åår.r.

Vinterfyndd finnnsns äävevenn frf åån deccemembeber:r: 
4 exex Kililbby lslätättet n,n, AAllundn a 44/122 (MaMats 
EdEdhooh lm, BrBrita Tiibebelll)) oco h sosom flesest 13 
exex LLanandsdsbebergasa läätttteenn 4–22/2/1212 ((MMartin
TjTjere nbnbererg,g YYngngve HHarreleland d mm fl). Årets s siiststa 
ffynd var 2255 ststräräckckanandede Håågadalen, Upppsalalaa 
23/12 (UUlf Gärä dedenffors). AAAJJ

Ringduva Coluummba palulumbus 
Dettttaa årår bbörörjajadde somom ddete  föregåendnde, mmed 
fyndnd ii Uppsas lala rededann ppåå åretetss föförsstata dag: 
6 ex EErikssbberg ((HåHåkkan AnA deersrssoson, Owe
Rosenggrren)n) och 21 ex Stadsd pparken (HåHåkakann 
Rune). Ringduvor ssågå s sedan regelblbuundet i
Uppsala unndederr jajannuarari och februariri. DäDärtill 
finns ett jjananuauaririfyfyndnd ffrån Enköping 55 exex 55/1/finns ett jjanuauarir fyfyndd ffrårån Enköping, 55 exex 5/1/  
(Stefaann Larsson, Tommyy Lindell).

ÄvÄven decemmbeberr bjbjödöd ppå flera vinteterrfynd: 
sosom m flflflesesesssttt 6666 exexexeex SSSSununuununnenenen rstata, UpUpUpppspspsalallalaaaa 1010–
1111/1/122 (A(A dndrereasasaas SSSkykykymamaman)n)n);;; som flflestst 333 eeeex x x

Tobibisgrissslla CeCeppphhus grylllel   NNT
Sponntanrapapppoortereriningeenn geer r mmööjjligen ett 
visst stöd förr atttt ttobbisgrissslslanan harr ökat ii 
rapportommrådådetet underr ssenarare årår. En grov 
skattntniinng g aav aantntalaleet rraapppop rtr eradade paparr r (=(=
redodoovvisat mamaxaxanntalal/2/2)) ppeper kommmunun geer: 
NoNorrtäljlje e ciirkrkaa 55550,0, ÖÖstthahammmmm arar cciirkka 11000 
och TiTierp p cirka 600. ÄvÄvÄ enen omm ded t fifinns enstakaka 
häckkanandede ppar långtgt in n i i skkärärgågården, finns det 
stora flefl rtalaletet längst t utut i de yty tree deelalarnr a. FFF

AlAlkekukung  Allle e allele   [66; ; 224; ; 1111;; 1]1]
EtEtt t fyfyndnd, dedet t föförsr tata ssedede anan 201133, från senhnhösösten:
11 ex mott SS RRönönnsnskäkärsr  udddee 3030/111 (Bill 
DoDouhuhanan).) FF

SkS ogogsdduva Columba oenas
FFrånn årets första dagar finns föföljandee
atattt rappppororteterara: : 11 exe  Söderboda, GrG äsäsö ö
1/1 (M(Magnus & Helelen Andersson));; 11 ex
Igelsjjöön, Skyttorp 2/1 ((JJoccce Ekströmm); 5 ex.. 
LLandsbergaslätteteeen,n,n,n  Biskopspskukulla 3/1 (JJocce
EEkström) och 2 eex SSSSkök nsbergg HjälstavikenEkEkström) och 2 eex. SSSSkökönsbergg,, Hjälstaviken 
10/1/1 (MaM rtrttiininin TTTTjejernbebeb rgr ))).). FFFråånn och med 
21/1 sågågs arrteteteten n n reegegelblbunu dedet på flflere a andrra a 
lokaler, vililkekett – även omm dedett ärär mycycy ket t
titittidididiggagagarerere ääänn nononormrm llalalt – kkskk lulllllele kkunu na inddndikkikerera 

EnEn nEn berberberbebe guvguvgg , BubB o bo bbubouboubob , ,, ,
komkomkko flygannnndedede förrf bibi oss 
på åååp barbarbarbarbarara 1a 1a 1a  1a 0 meteeers rsrsr hålhålll 

ochochoc vav r senenennn stastatiotioonärnä  
påpåpååå önön helela da da da da dageagen. n. 

BjööBB rn,rn BjBjjB örnörnrnörnö s skärrrgårgårg d dd
116 sepeppppttetetemte ber 202002 17177.7. 

FOTFOTTOO: O: O: AANNIKAKAA RARASTÉSTÉTÉÉN
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LaLandndsbsbererggaslättteen n 10/12 (Christer Forsberg 
m m fl)fl) oochch 1177 exex LLutthah gegen,n  Uppsala 16/12 
((Jan RRosenffeeldld). ÅÅreretst  sisstta iakttagelse var 1 
eex GGottssuundadda 227/7/112 (HaHanss Nissen). AAJ

TuTurkrkduduvav  Strepptoppeleliia ddecaoaocto
EfEfEfteter tvvtvåå ssom m dedet föreföllll bbraa år, indndiki erade
rapporteeririr ngngen fförör 22010166 ppå en halverrining avv 
antalet revir, cirirkaa 2255, jjämämförtrt mmed åårer t t ini nan n
(=(= 447). Positivt äär r då att rapppoportrterriningen för r 
20201717 åter visar på cirka 45 reevivir spspridda övöveer
hehelaa rrapppop rtområdet. Fördelningen av rrevevir ppå å
kok mmm unu err vvar: Uppsala a 25, Norrtäljee 8,,TTieierrp 
4,4, ÖÖststhahammmmarar 4, Enköping 3 samt HHeebby 1. 
DeD t t äär intntee babaraa i de stora centralorternana vvii finfi -
nener r ararteten.n RRevvirr har registrerats även i RRimimbob , ,
Tolfta, BäBälilingee, Storvreta, Lövsstatalöt, Vendeell, 
HäH verör , Alununda, Ulsarby ooch på VVäddö. I
viv lkkenn utstrträcäckning arten reeproduceraar ssig på 
dessa lokkaleler är osäkert, för 2017 finns s inte en 
enenda säkkeerställd häckning noteterarad.d. DDet råder
dodock ingga a tvivel om att häckningar förekomm--
mer.r  Rrkk vill därför rikta en uppmaning till
alallala att i fortsättningen rapportera alla formmeer 
av häcknkniningsgsinindidiciciere ggälällalandn e turkduduvva!

AAAAAAAAJJJJ

TTTuTurturduvava Strer ptptopopeleliaia tttururturr
[9; 13136;6; 69; 3]]
TrTre observvatationer ävävenen 20001017: 1 ex ÖÖÖrÖ skär 
19/5 (Jan Rooses nffeld, PPeedededer Waeaeaaernrnrn);)  1 ex
Nymyran, Gårrdsd kär 1//7777 (P( etererr Bernönövall,
Lotta Persdottteer Anderssoonono )) ooco h h 11 exex Bjöj rn
1/100 ((UlUlririkk Lötberg m m flfl)flfl). FyFyFFyndndetet ppppå å BjBjörörn n
innebär ata t arteten n nunuunu hhhharararar ooobsbsb errveeeverararattsts hhhhärärär ii 
denna måmånanadd föförr trtrededjeje åreet t i föf ljljdd,d,d, vvvvilililkekekeet ttt ärärärär
myckket aanmnmäärknkniningsgsvävärtr . AAAJJ

Gökk Cuculus canorus
Den första revirhävdanande göken för året 
hördes från Junggfrfrululuunden, Hjälstaviken 
6/5 (Jan Hellslstrtrand) och den sista knappt 
tvåå måmånanadder senare, nämligen vid Mörtsjön 
Österunda 2/7 (Tobias Hammarberg). Från 
häckningssäsongen rapporteras 301 spelande 
från totalt 258 lokaler, vilket ärär färre jämfört 
mem d föregåendee år (= 333737)) ochh en drastisk 
minskning jämfförört meed d mededeltalet för 
perioden 2005–201414 ((= 454 0)0). Tre dåliga år 

påpå rakenen såll dedess,, viv lkket nnuu börjjara sse e utut ssom 
enen minskningg ssssom iintnte kaan förkrkklalararass mmedd 
naturlr iga variationener. ÅÅretsts sisisttaa ggökök sågågss påå 
Toorrskär, Söderarmss sskäkärgrgåårdeenn 330/99 (Heerrbert 
Bauumann, JJan CCroronlnlund)). AAJ

Berguvvv Bubob  bububo   VUU
För fjärdee året i i föföljd noteeraar s s ene mmycyckeket svsvåår 
situation föförr berguvvenen. FFrånn hhäccknkniningstidd 
föföreligger rrapappportterer ooomm föförekkomsmst på
titioo lolokakaleler, menn eendndasa t enen hhäcknkniing g hahar
kokonsnstatateteraratsts ((== 33 ungar)r). EfE ter hääckckniningngststidid
haharr obobseservrvatiooner gjortsts ppåå ytyttteterlrligigare fyra
lolokaaller.r. Sammamanfnfatattntnininggssviviss enen fortsatt t dydyststere  
sisituation för r bebeergrguvuvenen ii rraapportområråddet, medd 
reeseservatioion föör r atatt t unu derlrlagag ss kaknas för enn mmere
exxakaktt bebedöömmning aav arrtens nuvaraaandndndnde e status. 
OrOrsakekernrna titillll bberergguveenss preekäkäraarara possititioionn ärär
svårrbeb grgripiplilig, men ssammaa tt lililllslståt ndd råder i 
ommgigivavandnde landskskap. AAJ

Hökuggla Surnia ululula
Innvavasisionen från hösttenen 2016 (= 722 inindidiviv der))r)) 
fortrtsasatttte in ppå å 2017.AlAlltlt som aallllt rapporterrades 
25 individider ffrårånn peperir oddenen 11/1/1–26/3, flerra a var 
kvk arar sssedede an året innaan.n. Förö een n memerr utförlrligigig 
redovivisnininiing g av invasionssföförlrloppet säsososoongngenen
2016/2017,77, ssssee FiFiF UU nr 4 22017.

Under hhöööstststeen sågs endast tre exxexex mplar
av aartrten: 1 eex MMMåsåsåsåssts en, Singö 14/1000 (A(Anders
Klining,g, KKristoffeferr SStStS igighäll mm flfl), 1 ex Booodadad tot rp,
Håållllnänäs s 22/10–1/1///1111 (Anittaa aa Janelm m flfl))) oocococh hh
1 ex BBroroåbron, Fililmmm m 6/11111 ((AnAnAnAnninnin kaka RRasastééénn,n, 
Curt Johohnsn son)n). ToTooT ttalsummmamann föför 200011717 
ststanannan r däd rmmeded ppå å 282282 iindndivvivvididi er. AAAAAAJJ

SSpSparvugggglaa GlGGlGlauaucicididiumm pppaaasseriinum
InIngeg n n säsäkekerstäälld hääckckniningg hharar rappop rtrteerats,s,
men n tototatalt 16969 sspeelalannde hahananarr frf ån 113131 
lokaler med följande kommuunvn isa fördelning: 
Uppsala 60, Tierp 39, Heby 20, Norrtälje 19, 
Östhammar 18, Älvkarleby 8, Enköping 3, 
Knivsta 1 och Sala (del av) 1. Årets resultat 
är något bättre än fjolårets (= 140/109).AAAAJJ

Kattuggla Strix aluco
Slutsumman registrerade häh ckckniningn ar 2017
stannar vid 57 och fördelnniningen avv ddessa på 
kommuner blev: Uppsaalla 118, Enköppining g 13, 
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Norrrrtälje 1100, ÖsÖstthaammar 7, HHebbyy 2,2, Håbo
2, Tiei rp 2, SaSalaa (dedell ava )) 22 samtmt ÄÄlvvkkarleby 1. 
Årets resultltatt är klklarart säs mre änän 22010 66 (= 71)), 
men hellerer ingngetet bottenrnrekekorordd. AAJ

Slagaguug lgla   StStririxx uralalenenssis s
SuSummmanan 133 kokonssnstatateteraradeed  häcäcknkninnggagarr äär någågott 
bättre jämmfört meded 2201016 (=(= 10)0) och 2015 (=(= 
9)), memenn säsämmre än bbådå ee 20201313 ((= 21) och 2014 
(= 17)7). I övövririggt har revevirirhävddana dee hananara  hörtsts 
i tototaltlt 89 reviir,r  vilkeket ärr nnågågotot ffärärrere jjämämföförtt 
memed d 202017 (= 10107)), mmen n i i papariritetet t mem dd 200151515 
(=(= 9090).) DDenen komommumunvnvisaa ffördellningngenen av 
spspelannde hhannarar vvarar:: ÖsÖsththammamar r 2222, Tiieerp 21,
UpUppspsalala a 20, HeHebybyy 99, NoNoN rrrrtätäljljee 7,7 ÄÄlvlvkakarleby 
6, EEnknköpöpininggg 33 ocochh KnKnivivststa a 1.1. EEn jäämfföörelse 
mem d d årretet iinnan visar att det frärämstt äär ii HHebeby y
kkommmmun somm antalet spelande skiljejer r sig mell--
lalann årenen ((== 2727).). AAAAJJ

Lappppuuggla   Strix nebulol sa   NT
FFrån första hahaaalvlvll året ffininnsn  fyra ffynd 
rarapppporterade: 1 eexx EEEEnånnåker, Ruunhällen 10/4
(Chrhristiina WWWWahaahahlllslströmm, JeJeJeerrrrrrry yy WWiklund); 1
spelandede Kororororbobobb vaallllenen, ToToftfteene  5/5/5 ((Seppppoo 
HaHaavavisistto); 1 spepeelalall ndndee BuuuBucckckararbyby, , Nora 6/5 
(Kalle Brinell) samttt 111 eex x KKrKrK ydydy dgdgdgdgåårårddsdsboboboottt en, 
Gårdskärshalvövöön n 242424/5/5/55 ((((KaKaK llllee Brrininell).

Från andndndraa hhhalvåreret t finns inga observationer 
bob kfördaa.. SuSummmmmmaa ffyfyf rara ffynyndd gör 2017 
titillllll eeetttttttt tttämämlliligegen normmalllt t åråråår ffförö  artennnen ii 
rrarappportomrmrådet. AAJJ

Hornugggglglglglaaaa   AsAsAsioo otusss
EtEtEtEtttt ivivintntererfyfyyndndndn ffffööröröreleleleliigger från åårets början: 
11 exex ÅÅlopppe,e, GGamamla Bälälingemossarar 229/1 
(Thomas Plesess)s). FFrån GGamla Bäliningegemossar 
hahar sedaann seex x rereviirr rapporteratss ((minst fem 
par noterades)s) 17//2–2 28/7, men n endast två aavv 
paren fick ut uungn ar (Thomas PPless). Det ffårå  
anses som en dåligt resultatt,, mmen trots dedett 
har totalt 66 häckningar (= höhörda ungkullar) 
registrerats i rapportområdedett. Det äär något 
flefler än föregående år (= 57),)  men ä dndå etttt 
tämlmligigen normalt resultat. HHäckningarna 
fördelarr sig på kommununer enlnligt följanndede:: 
UpU psala a 21, Enköpingg 16, ÖÖststhah mmmar 11, 
Norrtäälje 7, Tierp 5,, Hebyy 33, Knivstaa 2 och 
Älvkarleebby 1.

FrF ån dagagenen fööre julaftonn fifinnnnss årå etetss enendda 
dedececembm errfyfyyndnd:: 1 exex BBäcklöösösenen,, TiTierrpp (K(Kalallele 
Brinell)).. AAAAJJ

JoJordrduguugglgla   Asio flammemeusus
Från januari–f–febe ruarari haharr ettt t vivvintn errfyfyndnd 
rapporterats, nänämlmliiggen 1 eexx HjHjällsts avvikkenen 
22/1 (Bodil BeB rnnstströrömm, AAnenettte WeWeststinin).)  
UnUndederr pperiododenen mmarss–juuli registrtreradades 
tototataltt 23 inindid vider,r, vvillkket äär bbete ydligtt färre 
änän åreet t ininnanan (= 70)) soomm dock k vavar r etettt år med 
ovovananliligtgt mmånå gaga vårår-rr oochch sommmarfynd. ÅÅreretst  
resultat är dädärfr örör, , urur eetttt hissttoriskt perspepektktiviv,
att anse ssom merr nnormaalt. Förddelelninggene ppåå 
kommuner var ffölöljaandnde:e:TTierp 66, , EEnköpiingng 55, 
Uppsala 4, Östhahammar 33, Norrtälje 2 2 samtmmt 
vardderera a 11 ii KnKnivivsta, HHebby y och Älvkararlebyby.

TvTvå spellana dede iindndivvididerer harr rraappoortrterats: 
1 ex HHållenn, Hållllnääs 8/4/4 ((Per r AnAnddersson) 
och 1 exex VVaalsäter, Marma skjkjutfält 22/6 6 (P(Perer 
Johan Ulfendahl). AtA t få höra en sspepelande
jorduggla i UpUpplplanand d äär mycket ovannliligtgt, , mem n 
förekommmmerer mmeded nnågågot exempel uungngefefärä  
vartannnat år.

UnUnder höstflyttninggenen sågs som memest 6 
ex rasstatandndndde på SSvevennskaka HHögarna 30//9–9 155/1/100 
(TTororbjb örn Ebennhard, Leif Ryd, MiMikkael 
Åsbeb rg).. Därrtitillll nnototeradadeses tototalltt 17 ex
på sträck k vid d aandra kustlokaleer auguuststi–i–
november. Årets sista jordugglor var vardedera 
1111 exexexex ssstrt äckandee BjBjjöröö n 1/11 (Kalle Brinnelelll)l)) oochchhch 
SeSeSSennnnnnnnebyhakakaka enenen sssamamamammama ddagagg (((RoR beb rtr BBüüünsow)w . 
SaSammmmm ananannfffaf ttningsvsvvvissisis ettttttt gggganskkska a nonon rmrmr alalt ttt årå  för 
arten.n AAAAJ

Päärluggla AAegoliuuss fufunenerereuus
Den första speelalande pää lrlugugglg an hördes redaann 
påpå åårerets första dadag g V StS ororsls ätten, Almunge 
(Tommas Kjelsson mm fl). DeD t t fortsatte sedan 
meed d rarappp orter omom sspelande från 13 lokaler 
unundder januarri,i, vilket är många för att vara 
så tidigt påå året. På grund av svårigheter 
medd lol kkallangivelserna finns det en viss risk 
fför dubbelräkningar, men vi bedömer ändå 
att 59 spelande hanar har hörts på cirka 55 
lokaler under första halvåret. Värt att nämna a 
ärär atttt t lolv v ava  dessa har inrapappoporterats av 
Kalle Brinell memelll an 13/1 ooch 23/6. Från 
midsommar fram till årets sslul t finns bara en 
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obbservattiionn:11 ex Svenska Höögag rna (Claees Hans-
soson m fl)fl). Ingen häckning är käkändnd ffrårån 2017.

AAAAJJ

NaNatttskärra   Caprimulgus europaeus
Den föförsrstata natattstskäk rrran fför årett såsågsg  på
SvSvenska HööH gaggg rna 15/5 (RoRolflf GGääfveeertrtrt)))) ocoocochhhh 
senaanarerere samammaa ddddagagag hhhöröröö des en spelanndndee vid 
FFåF geg lsundedet (Lenennanartrt SSödödödere lund). NNNNär sä-
songngenen var övever, dden ssista sspep lande höhöhöhördr es 
påpå AAdolff bsberergsg kogen,n SStot rvrvvrrer ta 21/7 (PP(P(Pata rick 
Fritzson), kunded  vi summmmeeerera totalttt 888000 sps elan-
de individer. I mmotsats tillll ttiidigarre e e år, dåå TTierp 
och Östhammamar har domiinnenen rarat t t fyyndndbibildlden, är 
åretts s fyyndndbibildld mer varieeraarad d mmemed d iaiaktktktkttatagegelslserer 
spridda övö er helela a raraapppppppporororortottotommrmrådådettett. ÅrÅÅrÅretetss rerer -
sultat äär bäbättttre äänn 20201616 (= 7575)) ococchh h dädädäd rmrmmmedededed 
det t höh gsg tata uundnderer 22000000--tatalelet. Natattstskkäkärran äär 
trtrololigigen en art som gynnas aav v de mmånå gag  hygy -
gen som öppnar sig i de upupplpländsskaka skokoggarna.

Från tiden efter spepellsäsongen sågs den 
sista för året på BjBjörörn 30/9 (Johan Sö-
dercrantz, Sarara Svedberg), vilket också 
bllevev ddetet e dnda rena höstfyndet för 2017.

AAJ

Tornseglare  Apus apus   NTs
ÅrÅ ets två förstata tornsegegllare oobsb erverades 
över Hjälstavikenn 6/6 5 (SSebebastiann Agerberg) 
och sist ut var, likasåå 2 2 ex, viidd Ledskär 14/9 

(KKalallele BBririnell). Somom flest undedederr rr årååret nototerades 
cici krka 1 500 ex vidid KKyry kbyn, TTiTT erp 6/88 (U(Ulflf 
Blom). En kontroll av v spontaanrrrrapapappopopoportrtrtrteriininngegegeg n
i ArArtptportalen visar atatt t förra årettss lålågaga ant lalal 
(= 11 030 2 rarapporteter)r) förhoopppningsviss var 
en tillfälllilighetet. AnAntat lel t t rarapppporter för 22017 
hah mnmnnaraar på 1 396, vvililket t ärär ii ppararititet mmededd 
tidigaare bbbbrara år. AAAAAJJ

Alpseglare   ApApApApus melba   [0; 0; 0; 11]]]]
I och h med ata t enenn aaaalpllpseglare sågs överrrr SvSvenska
Höögagarnrna 11/6 kkunnnundede en nyy artr  läggas tititillllll llisistan 
övverer aartrtere  observeeerarade i såvvväläää  rapportommråråådeddedet tt
som landndskapet UUpppplalll nd ((((ElEE issababbbeteteteth h StStururesessoooson nn
m fl). AAAAAAAJJ

KKuKuK ngngngngsfisfisfisfiskskskskararara eeee   AlAlAlA cecedodo aatttthihihih ssss  VVUUsss
VViVintterfyfyndd ffffininiinnsns ffråån trtrree llokak ler unded r 
årårete s ininlelednd ing: 1 eexx ÖvÖvrere FFörö et 55/1/1–8– /22 
(Raggnanar r HaH ll mm flfl);) 1 ex NoNorrrrtätäljljee 8–1919/1/1 
(Lina Jansson, Elin Wetterlööf m fl) samt 1
ex Gillberga, Tierp 19/1–3/2 (Kalle Brinell, 
Martin Amcoff m fl). Från mars finns två 
iakttagelser noterade: 2 ex Rotskär, Skutskär 
24/3 (Andreas Press, Elvira Lindholmm) )
och 1 ex Graneberg, Uppsala 311/3/3 ((Frank 
Johansson).

Från våren och sommaareren n hah r sedan 
observationer som indikeerarar r myckketet troliga 
häckningar registrerats påpå trere loko aler: RoRotstskäk r, 

Nattskärra – antal spelande hanar 
i Upplands rapportområde 2000–2017
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Skututskär 223//4––4 2828/55 (Andrd eaass Prresess,s, EElvira 
Linddhoh lm);); ÅÅrrikeke FFyryrisis 11/5/5––31//7 (Maria 
Alsterlund m fl) sasamtmt Kiplingngebebeerg,, Bälingege 
17/6–22//77 (KKenennen th &TThohomamas s PlPlesess). Därtill 
har dedet t memed d ststoro ssannonolilikhkhete  förörekomommmimit t
häckckknningar ppå åå fleflera aandn rara lloko aler.

II övririgtgt sserer ffynyndbdbilildeden utut uunngngefefäär ssomo  
före ågåended  år, ddocock trtrolligi en med en vissss 
ökniningng av antaleet t fyyndn .. MiMinst ett 40-tal 
indivivider hahar rapppororteratsts fråån cicirkr a 300 
lolokak leerr. Lokkalanngivelslsernana ii kkommbibinanatitionon mmedd 
inindid viidedernas iblblana d d låånga a fförflflytyttntniningaar läängngss 
vavatttt enendrdragagenen ggörr dddetet ddock k iblandd svåvårtrt att 
avavgöörara vadd somom äärr enen oochc  sammmama ffågelel.

TrTre e viv ntererfyfyndnd fifinnnnnss ävävenen ffrårån dedeceec mber: 
1 exx DDyayarnrna,a, EEnknköpöping g 6–6–1919/1/12 2 (Boo Beengts-
soson,n, BBododilil Bernströmö ); 1 ex Övvrere FFörörett 17/7/1212 
(Pekkkaka Westit n)) och 1 ex Svannäs, HHjäj lstavii--
keken n 211–3–30/0/1212 ((InIngegelala Höij gnm Rrk)k . AAAAJJ

Härfågågel   Upupa epops   [ttidigare hähäckfågel;l; 
995; 79; 0]   RE
FyFynd saknas från raapappopopoportrtområddet 2017, vilket 
är ovvanlligi t. SSSSennenenasasast t dett t hhähändndndndeeee vaav rr 1981!

AAAJJ

Göktyta  Jynx torquuuililii lala   
Den första speelalaa dndndde e höhöhöördrdrdrdees iiTTibblble, Vassusundda a
244/4 ((AnAnndedederrss Kölölinng)g , ett ganska sent 
föförstadatuum m föför r atatatttt vavavarraa nnutidid,, oco h den sista
påpåå SSSSununununnenenenersrstataååsåseen 1/8 (Per ErErErE ikiki sson). EEEEnn n
ssusummeriningg av det tottala a antalet sppeelelelananandededed  somm 
raapppororteteraratsts ffrår n rarappppppororoortoootomrmmmrådådetet ger 3353  
hanar föördrdrdrdeelele adadadee påpå 277777 ll kokaaler, viviiilklklkl etetet är nånågoot t
fleflefleflerrr ääänän nnärä mamamaaststst fffföröröröreegegååendde år ((= 296/236). 
FöFördrdelelar vi åråretets s spspelelaande ppå kommunnerer ffår vi 
följande: Uppspsalla a 113,TTierp 49, ÖÖststhhammar 
4444, Knivvsts a 3939, Ennköping 39, NNoorrtälje 38, 
Heby 6, Håbobo 4 och Älvkarlrleeby 3. Åretsts 
sista göktyta såågsgs vid Hjälstavikken 12/9 (ToTorar  
Byström). AAAAJJ

Gråspett  Picus canus 
InIngeg n konstaterad häckning dd tetta år heh llller 
ochh frf ån häckningstid (1( /4/4–31/7) finns 
bara åttta individer raappporteerade enlligigtt 
föföljandee: 3 par Båtfororsomrrådådet 1/3/3–1/6 
(Seppoo HHaavisto, KKalalle Bririnell) ochh 1 par 
Storfjärrdeden, Dallälälven 3/5 (A(Andreas PPress). 

NNoteterbart äärr atttt det i pririnccipip hhele t sas knknaas 
obobseservrvatioonneerr i rapppportommrrådådetet undnderer juunni 
och julii.. SSiittuationen för gråså pepetttenn ssoomm 
häh ckckfåfåfågegell ii Uppland tycks för nänärvrvaarananded  
pepep kaka mmot en försämringng, säsärsrskkikiltlt bbeteträräffffana dede 
mängden indivivided r, mmeen oockcksså aannttalaalete  lokokalalerer 
under häckningngststidd. Undederr vivinteer oochch hösöst t
observeras doco k arartetenn i unungegefäf r sasammmmaa
ommfafattttniing somm ttiddigigaree. FFrår n tidenn utu ananföför 
hähäckkcknningststidid 22017 raappppportet raas s aarten frråån 14
lolokak leer r unundeder vintn errn n occo h tolvv uundn erer hhösten.

AAAAJJ

Vitryggiig g hackksppete t t   
Dendrocopos leuccoto oso  CCRRs
Under första halalvåret hihittades sammamanlagaggt t 
minsnstt åtåttata ggamamlla fågåglal r, ssex var färrggmärärktkta
och h tvtvå saknnadade e riringng. EnEn aav v de oomämärkrktata antas 
vara samammama inddividid som ääven n såsåggs på en 
annan lolokakal i den norra delel n av Uppplalandnd. 
Två lyckade häckckningar genommföfördes, 
dessa resulttereradadee ii fyyra respektive miminsnst t en
pulli. Jämmföförtrt mmeded 22010 6 har tre inndidivivideder 
försvuunnit, men fyra tillklkommit.

UnUnder sommarenn ssattes nio i avel 
födda a ununngfåglaarr utu ii den norra dd lelenn aavv 
laandndskkapet. Någrra a av dessa var kvar i trtrakakten 
av utsläpppsplatstsenen uundnder hhösöstten.

Kristoffffer Stighghälälll

MMiMiMindndndn re hackspepettttt  Dendrocopos minororr  NNNTTTTrr
FjFjFFjororororttot n koonsnsnsn tatatateteterararar dde hhäcäcknk ini gag r,, tioo fler ään 
202016161 , , hahahaarr rapporrttetterrarr tsts ffffrån föföföljljljljananndede lookoko aler: 
VVå drdsäsätra, Uppsala 113/3/44 (A(Andnderere sss HeHH lal nnddere ); 
Lövstatalölöt,t  Bälinge 15/5/4 4 (D(Daav did HHammarbberg); 
Kalvnäset,TTämä nareenn 2828/4/4 ((MaMaggnus Klinggse)); 
Morga hage, AlA sike 226/6/55 (J( occe Ekström);)  
BäBärbrby,y  Funbo 55/5/5–24//6 6 (HHåkan Lagerqvist, 
Sonjaa Jansson); RRidderersholo m, Rådmansö
11/6/6 ((Per-rr Oloff BBenngtsson, Anita Persson);
AlAlsta kvk arn,ÖÖrsr undsbro 11/6 (Pekka Westin); 
Undra, Lohhäärad 15/6 (Jörgen Andersson); 
Sunnnersttaviken, Uppsala 22–23/6 (Jan 
SSundberg); Hjälstaviken 23/6 (David 
van der Spoel); Övre Föret 24/6 (Pekka 
Westin); Burunge, Vendel 25–28/6 (Roine e 
JaJansnsso )n); VåVålbergsbacken, Vääststererååker 28/6 
(Ulf Karlsson) oochc  Flottsundnd 29/6 (Hanna 
Friberg).
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DäDäruruttöverr hahar totaalt 231 individer, 
föf rdrdelle adadee påpå 119898 lokkala err, rapporterats från
hhäcknining tstidid (apriril–l–jujuni),, vilket är betydligt 
flefler jäj mfförört memem d d dde tvåå fööregående åren (=
141433 inindidivivideder årår 2201016 6 rerespsp keke tit ve 124 år 
20201515).). FFörörded lar vi ddee 23311 påpå kommmum ner får 
vivivi ffföölö jajandndn ee: UUppppsaala 68, TTieierpp 43, NNoro rtälje 
31, Enkökööpipinng 225,5, ÖÖststhahammmar 20, ÄÄlvlvkar--rr
leby 16, Knivsstata 1133, HHebeby 1111 och Hååbo 4.

AAJJ

TrTrettåiå g g hackspett   Picoides tridactyluss   NTTss
EfE teerr tre e årå uutan någon rarapporterad hhäckknininng, 
finfi nsns bbeevisis på å ene  detta år i och med attt 11 1K-
fåfågeell åsågss ii LLännsmansskogen, Färneboofjfjärärded n 
5/5/7 7 (R(Rononnyny CCarrlsson), på samma lokal hhörörded s 
1 trummamandn ee 8/4 (Magnus Liljjefefors). Därttilill 
hah r tootatallt bbarara fem individeder registstrerats på 
fefem lookaleler r unu der häckninngstidi  (apriril–juli): 
1 ex Fibbyy ururskog 2/4 (Owee Rosengreenn m fl); 
11 ex Myryrkakarby, Vittinge 9/4 (E(Evava Johohansson);)  
11 par Muurrarna, Toften 27/4 (Magnus Liljefoorsrs,, 
MiMichc ael l TyTydén); 1 ex. Borudamyren, Väddö 
5/5/55 (Bill Douhan) samt 1 ex Prästkojjanan, 
Toften 55/5/5 ((SeSeppppo o Haavavisstoto).

Utanföör r häh ckningstid harr aartrtenen obssserererveveveveraraaratttsts 
på sssjujuju llokokalaler vvinininntetet rtrtrtidididd och 16 lokaleer r unu der 
hhöhhösts en. Deet t ärr sammmamantntagageteet een klar förrrrsässs mring 
jämfmförört t med föörra a årett. AArteeensn  status ärär ttttror li-
gegen fortsatttt vvikandee, memen oococcksk å svårbeeeststämd.

AAJ

Trädlärka   Luulllula arboreeeaaa
Endad stt eenn säkerstääl ll lldd hähähäh ckckniniiningngn hharar 
rapporteteratts;; 33 nynynynylil il il igeggegennn flflygygggagaga uungngngara  
Dragmamansnsbobo, AlAltutunana 27//3–3–2333/6/6/6/6 (((KaKaKaalllllllleeee 
Käällllebrinknk m flfl).). SSamammamantagetet hhhhar totallt t
111177 sjungande hanar regigistreraratts på 898
lokaler, med följande kommmmuunvisasa ffördedelning 
(∑ sjungande/∑ lokalerer): Uppsala 57/37, 
Knivsta 15/12, EEnknkööping 12/12 (inkl. 
häh ckningen),, TTierp 9/7, Älvkarleby 9/7, 
NoN rrrrtätäljlje 6//55, Östhammar 4/4, Heby 3/3 
samt Håbo 2/2. Det innebär ett år i nivå med 
de två närmast föregående. ML

BeB rglärka   Eremmophila aalplpestris   VUs
Tre fynd detta åår,r  ”allaa” från vvåren: 2 ex 
S Vendel k:a 15/33 (K(Kallel BBrinell); 1 ex

ststräräckanndde ÖÖrskäkär 2//4 (M(Mikaeell MaMalmlmaeaeus, 
MMartin Irestedddt)t)t)t) och 11 ex Arrholmma aa 9/9/44 (NNils-
Olofof Jerling).

IInget höstfyndd,, memenn i övövririggt en noorrmal 
fyndndbild. ML

Backsvvaala  RRiparriai  riparriaaia NNT
Bengt Leegnell hahar även ddetettat åårr lalagtg nneedd 
mycket tidd ppåå att kontntrorolll erera occh h rääknkna a bohåål l 
ii flertalet ((alllala?)?) av rarapppporo totommråddets s sandnd-/
bebergrgtätäktkterer och fununninitt tot taaltlt 1 400 0 bbohåhåll ppå 
totolvlv llokokalalerer. DeDet t äär 600 bbohohål fler äänn vavadd sosomm 
hihittttadadeses ii fjoj l vilket är glglädädjajandnddee. DDet finns
dädärttiill ene  del somom ttalalarar fförör aatttt hhääckningsututfafallllete  
kak n ha varitt ppoososititivivtt. NNededan följer vavadd som vivi  
veet t från ååretsts hhäcäckningsgssäsäsong (alla ffakaktata, 
uttomom eettt, äär från BBenggt Legnell): : ciciccirkrka 353 0 
bobohåhål l StStallmlmonon, , ÄÄlvkkarlel byy –– ””nnynn grävävdada”” –
23/5/5 ((ToT mmmy Löfggreenn); cirkrkkka 6060 bohhål Västra 
Leedidingnge,e, Skederiidd 23/5; 66 boobobohåhåh l FrFrågå anbo, 
ÄlÄlvkarleby – ”nygrgrävävda” – 223232 /5; 9 bob håhåll 
Nydal, Rimbo – ”Bohåhåll spriddiddadadada iiii ssssananana dtdtdtagagagete .
Saamtmtlil ga i nylagda sanandhd ögar där vvererksama hehetttt 
fortrtgigickck.” –– 331/5; 16666 bbohål DDalalboda, Veendel 
– ”myckeket akaktitivivitetet”” – 331/1/5; 232 bboho ål 
Daalbblbodoodda,a  Viksta 17/6/6;; 232 bbohohålål HHögögstaåsesenn,n, 
Bälingge 222222 /6; cirka 220 nynygrgrävda bohhålåålål WWWijij, 
Övergran ––– ”ÖvÖÖ er 200 ssvalol r i lul ftfttf eenen. Fullll 
aktivitet. DDetetet kkikade ut ungar ur flefl ra av 
tunnnele öppnningagaarnrnnrna.a ” – 1/7; 134 bohååålål DDraget, 
Hååtutunna – ”myckcketttet aaktivitetet i kolonin”” ––– 1/1/7; 5 
boohåhål l CrC ossgropeep n,n, Älvkarlrlrlleby 6/7; 50 0 bobbb håhhåhål l
Sneby, LLitslena – ”mm”mmångaaaa ungnggngarararar titittatar r utu ””” ––
14/7; 266 bboho ål NNV V KKooK rsbackckkeenn,VåVårrfrfrfrur kyrkkkaa a ––
”7”7-8 8 besöökaandnde e svsvalalororr”” – 14414/7/7/7/ samamt t 1111122 bobohhåhåh ll 
SStStS innnngtgtgtgtororororppepep t,ttt VVVVäsäsäsästeteteterlrlövövststaa – ”f”fffululuu l l akaktitivivitetett memed d
måmångga bebesöök k iii i bobbohåhålelen” –– 1114//7. BDB

Ladudusvsvalalaa   Hiruundndo rurustica
Observationer finns från haalvl a året, under 
perioden 21/4–17/10. Några stora ansamlingar 
(≥ 400), två från våren och två från hösten, 
kan nämnas: cirka 500 ex Hjälstaviken 14/5 
(Svante Söderholm, Elisabeth Sturessonn);); 
cirka 1 500 ex Vretaudd, Dalalbyby 15/5 5 
(Yngve Hareland); cirka 400 exx HHjälstaviken
21/8 (Martin Tjernberg) occh h cicirkrka 400 ex 
Boholmen, Ledskär 31/8 ((AnA ssi Laaururila).

MLM
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Huussssvala   DeDeliichchon urbica
En sstor ansasamlmlinng g ((≥ 110000) finfinnns bbokförd i 
Artportalenn; ccirkaa 33000 ex VrV etetauauddd, Dalby y
15/5 (Yngvgve HaHarer land).). SSe ävävenen oovvan under 
ladusvsvalalla.a. MMLML

StStörörre ppipipläärkrkaa   AnA thhusu rrichaah rdr ii   
[1; 3939; 477; ; 1]
En oobsbseervavatit on, ococh sjsjätä tete ååret i följd med 
fynd ii rappoporrtområdedet;t; 1 ex ÅrÅ ikke FyFyriris 25/99 
(S(Sama ueuel Peerssoon). Tiiddpununktkteen ffalalleler r väväll ininoomm 
raramam rnrna för deet t noorrmm lala.a. MLMLML

SiSibiriissk ppipiplälärkrkaa   AnAnththus hododgsgsonnii   
[0[0;; 1;1; 110;0; 6]]
Helala ssexex iindndndivivididerer rraappoportrtereradadeses fråån hhösten 
ava ddennnana hittills fförstklassiga a raritetet t i rarapp-
porttomområdeet; 1 ex Svenska Högagarnrna 225/99 
(B(Biill DoDouhuhanan);); 11 eexx Måssten, Singöö 27/7/999
(Tommasa  Pärt); 2 ex ÖÖrskär 30/9 (MaMartrtin 
Iresteedtd  m fl); 1 ex BBjjörrn 1/10 (M(Martin n 
AAmcoff m fl) ssamamamamt t 1 ex SSvevenska HHögarna ff
1212/10 (Anders ErE ikiki sssssssononoon,, Bengtt Larsson). Det 
finnsns uppppgiftfttterererer sssoomom sägägerer aatttttttt ddddett kkan ha varit 
tre indidivvider r påpåpp ÖÖrsrskäkär,r, mmenen för aatttt vara påpå 
deden n säsäkkra sidan håhåhåh lll err ssigg RRRRrkrk ttill ”bara” två.

ML

RöRödstrupiigigg pppipipiplärkkaa   Anthus cervinus   VUs
FöFör att vvarara nnututididid rrrapapappopop rttereradades ovanligt 
måmåångngngngaaa,a, mmmininsttst 23 indiividedderrrr, fffrårån våreeerennn,n  
föföföreträddessvis i maj, enln igt följanananandedede;;;; 1 exx 
BoBohoolmlmenen, LeLedsd käär r 1212/555 (((JoooJohahhhan n SööS ded rcranttz,, 
Johan NiNiNiNilslslslssososonn)n)n ; ; 11 eexex BBjöjörn 113/33/3 555 (JJ hohann 
SöSöSöSödededercrcrara tnttz))z)z);;; 111 exexxex KKniven, LLövövstabukten 
1313/5/5 ((Per JoJohahan n UlUlffendahahl, Tore Dahlhlbberg); 
1 ex Örskär 1414/5/5 (Magnus Gelang g mm fl); vid
HjH älstavvikikenn 11 eex 14/5 (Kermitthh Illerbrand 
m fl) ochh 1 ex x 15/5/  (Martin TTjjernberg); vidid 
Ledskär 3 ex 114–15/5 (Anniika Rastén m m
fl), 1 ex 22/5 (Kalle Brinell)) ococh 1 ex 24/4/55
(Ann-Cathrine Karlsson, Olala Andersson); 1 
ex Skutskärsverken, Älvkararlleby 14/4/5 (Per 
JoJohan Ulfendahl); 2 ex Karlhh lolmsvikek n 15/5/5 
(Pattririckc  Fritzson); 1 ex södra VVenendelsjön 16/5 
(Bernt TThorsell); på Svevennska HHögarna 1 eexx 
171 /5 (Billll Douhan), 1 exx 20/5 (A(Aron NoNorrby)
och 1 exx 27/5 (Joaoakkim DjDjerf m fl)); 1 ex 
Fågelsunnddet 18/55 ((Lennart t SöSöderlund)d); 1 ex 

NNorrrrbystraanndden,, Vendelsjöön 118/8/55 (KK( enennenethth 
PlPlesess)s) ochh 1 eexx Röödeder, Bliiddödö 221/1/55 (M(Maagnnuus 
Liljefors s mmm fl)fl)fl . Därtill även två ffynyndd frånn juuni;i; 
vav rddererraa 11 exex Björn 11/6 (Johan SSödöderercrranantz 
mm fl)fl) oochch Svenska Höggararnana samammama ddagag ((UlUlf f
Johansson). Juunin fyndd är r mmyyckckettet oovanlnligiga,a  
dessa två är enddasast dedet trededjee rreespepekttivive fjf ärrdede 
i rapportområddet.

OmOm vvårenss upupptträr daandnde e var ovananlil gtt bbra 
föförr attt varara underr seennaree tid,d, blev höhösten 
isistätälletet eenn stor bbesvivikeek lse. Undnderer pperioden 
1616/8/8–77–7/1/ 0 0 nonoteraraddees totaallt blygsamammama 
3535 individder, viilklketet äär r en kkraftig nedgågång ii 
jämförellses  medd dde e ses nastte höstararnan .

MLML

Skärärpipiplplärärkaka   AAnthhusus petetror sus
Somm vanliggt haharr nåågrgraa få iinlnlanndsdsfynd 
inkommmit, ttvå från vååren ochch ettt ffrårånn hösten; 
1 ex Hjäälstataviken 16/4 (Herbbert Baumanannn); 11
ex Ledskär 17/4 (Johohan Södercrantztz)) sas mt 1 
ex Skarholmemen,n, UUpppsasala 24/9 (Per EEririkskssos n).

Därtililll föförereliliggggerer, , sosom vanligt, fynnd d unundeder 
häckniningstid från skärärgåg rden ochh llängss 
kukuststen. Från att tidigararee under en ff löljjd av 
år nototerrattatats i avtatagagandndee antal, är käänsllann föförr 
tiillllfäfälllete att trendden har planat ut, kak nsnskeke till 
och h med d har väväntnt, , föförr artetenn somm hähäckfågel. 
Det går dod ck intnte att utesluta att dden ökaandnde e 
närvaron av fågelskådare i ytterskärgården hhar 
sisissinnnn bebebeb tydelse i sasammmm anhanget. MLMLLML

GuGuläläl rlrlaaa  Motacillllllaaaa flaflaflafl vavavava
VVå flrflyyttningen nåddde e kukulmlmenen kkkririir ngn mmitittet n
och momot t slutet av mmaj dådå trer sisifffffriga antal 
rastande harar rappoortrtereratats s frfrånån flera lokaaleerr; 
Skutskärsverrkek n, ÄÄllvkakarlr ebby, som flestst 
cicirkrkaa 400 ex 14/4/5 (PPere JJoho an Ulfendahl); 
Hjälststaviken, som m flest 11222 ex 14/5 (Ulric 
Ilvééusus);); Ledskärr, som m flest cirka 100 ex 14/5 
(A(Anssi Lauririlala) och 16/5 (Mats Edholm, 
Brita Tibell);); cirka 150 ex Fågelsundet 17/5 
(Lennnart SSööderlund) samt cirka 125 ex Björn 
2727//5 (Johan Södercrantz).

Säkerställda eller troliga häckningar har 
registrerats på följande välkända lokaler;r; 
SaSaltltäängen,VVasa sunda (Eskil & Freredrdrikik Friberg); 
södra Vendelsjönn ((AnA ssi Laurrilila); Hjälstaviken 
(Per Edenius m fl)); Lövsta, FFunu bo (Nils-Olof 
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Jerlrlining)g) ooch KKunnggsängenn, Uppsala (Tobias 
HaaH mmmmararbeberg mm flfl).).

Ävven ffrånn höststenen har ett tresiffrigt antal 
rrastana dee rrapppoop rtrtere aats, nnämmä lil gen cirka 110 ex 
HiHindnderersbsbo, TTämmnanarerenn 1/1/99 (U(Ulflf BBlom). ML

FoFoForsrsärrlala   MoM tatacicillaa cinereeaa
ÅÅret bbörörö jajadde mmeded eetttt  överraskakandee 
vinterfyndd, dedet t föförsrstata fförö rrapapportomområr det;; 
1 exe  Reningsveverkrket, Enkököpiingng 1166/1–6/22
(A(Annette Westin m fl). Från hähäckkc niningstidd hhaar 
1616 ssäkä erställda häckningar bokförts, menen äveen n
ppermrmannentata revir på ytytterligare 155 lokokalaleer. 
FöF rdrdelelasas ddese saa på kommuner får vi föföljljana de: 
UpU psps lala 77 hähäckkningar + 6 revir, Tierpp 66 ++ 4, 
EnEnkököpipingng 00 ++ 33, Östhammar 1 + 1, Norrrtrtäläljje 
1 + 0, HHebeby 11 + 0 samt Älvkarlrlebeby 0 + 1.

Ett t resuultltat i nivå meedd föregågående år. 
EnE  invnventeterir ng av alla ttänkbk ara llokak ler 
föör arteen ii rapportområådet skullee dock 
säsäkerliggenen resultera i avsevärärt t måmånga fler 
åaå r/reviirr. Tyngdpunkten i förekomstetenn 
liiggger fforortfarande i den västra delen av 
rarappportområdet. MLML

SäSäddesärlaa   MoM tacilla alba 
Enn hhhaanane avv rassenenenn MMM.. a.a.a yarellii uppeeep höhöllll sig 
viv d d Mickelelsbbo,o TTieerprp 77–2–25/55/55 (B( erndttt t GoG din, 
Kallllee BrBrinell). DeDenna ras rraaappporteras s säsäsäs lll an 
frfråån rapportrtomo rådeet,t sseenasasttt t ddet begavv v sisig var 
2011. ML

Sidensvans   BoBombycilla gggaararrurululuss
Frånn åreretsts inledning ffraraaramm m titillll bbböröröö jajann avav 
februari nottereradadesesss fffflolololockcckckararar innnnnehehehåålålållalandndnde
250–50500 0 sisidedensnsvavansnsarr regellbubundndetetett rrrrununu t t omomomom 
i UpU psala,a, ddärärefefteter r såsågsgs artrteen enddasast tt i mindre 
omomfafattning. Bortflyttningenn motot sskok garnna 
i norr resulterade dennnana gång g i i ovvaanligt 
många fynd under majaj månad. Därtill två 
”rena” sommarfynd;; 88 eexx Örskär 5–6/6 (Peter 
Schmidt, Jan WWäärnbäck) och 1 ex Björn 11/6 
(PPer AAndndersson m fl). Från hösten har fyra
ansamlingar i storleksordningen 250–400 
individer rapporterats, alla från månadsskiftet 
oktober–november.

Observationen n av 88 ex ppå Örskär i 
början av juni är ananmärkkniningsvärärd. Visst ses 
det enstaka ex då occh h då ssennt t i maj, ibland 

ii böb rjann av jjunini,, föreretrrädädese vis påpåp ööarar ssom 
ÖrÖrskkär, Björn ocococch h Svenen kska HHögarnna,a, mmenne  åttaa 
indidiviv der tillllsammmana s äär uudddaa. ÅÅtmminnststone e
enn av dessa åtta varr en n 2K2K-fååggeell och h maann kan 
missstänka atatt fleflertrtalaleet av ddee öövrigiga a sju u kakanske 
ockssåå var fjfjololåråriningar. MMarrttin Tjere nbnbeerg hadee 
två sidedensvansar ppå Björrn n 2/2/6 6 år 1199996,6, bbådådaa 
dessa var föf dda a åråret innann. MML

StStrömstare   CiCincncllus s cicinccllulus 
ÅtÅterer eetttt bbra år för r stströrömsm taareren som hähäckkfåfågeg l 
ii rarapppporortotomrmrådådetet. Vid HaHargr s bruk hhääcäckakadede 11 
paparr memed d tvtvå flyygga ungar sosom m ututbbybytete 2/4–4/6 
(F(Freedrdriki  Grahnhn mm flfl);); 11 hhäcäckkning (bbesesököktet  
beb bob tt bo, ssenenarare e 33 1K1K)) Västland 88//4–28/5 5 
(P(Perer-rr Erikik HHololmlmlunu d m fl)fl);; 1 ex med ffödöda
tillll uungngar FForsmaark 66/5 (Annikkkaaa a RRastén)
sasamtmtm 11 parr oochch 11 1KK UlU vaa kkvavaaarnr , UpUppspsalalaa 
25/6/6–223//77 (Björn LLundgd rereenn m m fl).. Utöver 
dessssa a fyfyrara konstatteerade häckknininingngnn ara  sågågs s två ex 
bebesöka möjligt bo vividd VaV ttholmmmmaa 27/4 (PeP tter 
Haldén) och 2 ex ((ssång ochchh uuuppppppppvvavavakktkt inininingngnn )
YtYtteterkrkvarn, Österundnda a 2/4 (Bengtgt OOttoso son)n)). 
Fyrara ssäkä ra ooch tvåå mmööjligag hhäcäckningar blev 
således åråreets fafacicitt. ML

Järnspparrvvvv   v Prunella moddulularris 
Årets börjrjjadada eee med ettt vinterfyf ndndndnd;; 1 exx 
Nordsjögårå d,d,d,, VVVästerlövsta 2/1 (M(MMMagnus 
Klinngsgse). FåF geelnlnlnn vvar kvar på sammmmmama plats 
sedadann decembmbeerere . Dettta var dockckcck dden 
enndada iiaka ttagellsenn av sitt tt slag under ååårreeet.tt  
Från vvårårflyttningegenn nn finnnnnnns dedeeetttt enen hhyfyfsaaas d ddd
sträcksuummmma värdrd aaatttt nämnana, nänämlmllligigen ciirrkkakak  
25250  exe ÖÖrskäkär 2/2/4 4 (M(MMMikki aeael l MaMMaM llmaeaeuusu , ,,, MaMartrtttiin 
IIrIrI esestetetetedtdtdtdt).)))

I sambm anandddd memedd ihhållalandndn e ostliga vinddar 
ii måm nanadsdsskskiftet septptemembeber–r–okoktot beber r raaststade e
ovannliligtgt storaa mmänänggder jjärärnsnspparvarar ii 
ytterskärgården, bland annatat på Röder och
Svenska Högarna, och som mest noterades 
cirka 200 ex 28–29/9 på den senare lokalen 
(Bill Douhan). ML

Ringtrast   Turdus torquatus 
Vårens uppträdande startade rereddan 4/4 och 
när det avslutades 18/5 kundde ccirkrkaa 90 indivi-
der räknas samman. Flest, smsmåtå t fantasastiska 18 
ex (12 rastande och 6 strräckkanande), nototererada es 
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på ÖÖrsr käkärr 133/55 (Jonnas s Nordinn mm flflfl)).). Hösten 
bjöd dock påå barara a etett t ffyndd; 1 exxe  Svenska 
Högarna 1818/110 (Clalaeses Hannssssonon),), villkket i ochh 
för sig ärär ganskskaa nonormallt t fföför r ded nnna årstidd.MLMLML

KoKollttrrastt   Turdrddusu  meruulaa
AtAAttt ciirkrka 5500 0 exexx rrasastadeed SSvevensnskkaka Högarrnan  
såväl 122 ssom 14/10100 ((BiBill DDouhan m fl) kann 
vavarara vvärärt atatt t nän mna.a. ML

BjBjörörktk rast   Tuurdr us ppillararisis
StStoro a aansamlmlinngag rr ((≥ 1 00000)0) nnototere adades ppåå 
nånåggrraa llokakaleler r frfrånån mmititi tetenn av ookttoboberer ffrraamm till 
mimitttenen av dedececembmberer;; cii krkka a 1 0000 0 exTämmnaren
1515/1100 (E(Eskkilil && FFreredrdrikkik Friibebergrg)); cirkak 22 000 
exe fförörbibiflyflyflygagandnde HHov, RRasasbbo 22/1/111 (RR( obo ert 
EkEkmam n)n); cirka 1 100 ex Bergsgsbrb unnnna, , DaDaD nn--
mamarkrk 2/1/11 (B(Bjöjörn Lundgren); cirkkaa 1 000 0 0 
exex Kunungsgsängen/n/ÖÖvrere Föret 10/12 (PePekkkkk a 
Westinin) samt cirka 1 171 0 0 ex 13/12 ((JoJohah n 
NiNilslssoson, Ragnar Hall). MLML

TaTaltltrar st  TTururduduss ss phhhphililililooo--
melooss 
Vinterfyfynd äääärrr r ovovoo ana lil gaga 
memen n det finns dededed nnnna 
gång ettt från slututu et aavv 
åråråretetetet;;; 1111 exexex Sunununnenersrstatta-
babacken, UpUpU pspsaala 2727/11/1222
(P(Patrik BrBrehehehmemeemerrr, OOlle e
SySyySylvlvlvlvééénén).) MLM

RöR dvingegetrtrasastt   
Turdr usus iiiililililiacacusususus
FrFFråånån åårets bbörörörörjajann finfinns 
ett vinterfyynddd; ; 11 exex Vre-
taudd, Dalby 44/1/1 (Nik-
laas Hjorrt)t). KuKulmlmen för vårflyttnininngen ägde avv
allt att döma ruum unu der första hhalvan av aprprilil 
då som mest cirka 2 600 ex inrnräknades sosom m
rastande vid Hamra, Tämnarareen 12/4 (Eskkilil 
& Fredrik Friberg). På dagen eett halvt år se-
nare var återflyttningen mot t viv nterkvkvararteren 
omomfattande, på Svenska Högarna noterades 
dennaa dadag minst 1 000 exx ssoom rrastande (An-
ders Erikksson m fl), men oockså liikka många mmotot 
NVN  sammmam  lokal 14/4/1010 (Anndeders Eririksson, 
Bengt LaL rsrsson). Årretets sista månad bjödd på ett 
tiotal raapporterr oom sena röddvivingn etrasttar.ML

DDubbbbeltraastt  TTuurduduss viscivvorrusus
OOvana ligt mmmånånngga vinntterfynd d hhahar rarapppporrteeraratts 
från tototalalalt t sjsju lokaler under januari ooch h fe-
brbruauariri. I övövrigt kan en bra strääckcksummmma frfrånån 
våvårerenn nämnas; 276 exx Roksöörsrsvivikekenn, GGräräsösö 
2/4 (Claes Hannsssson).). MLML

Gräshopppsåsångngara e  LLococuustetella a nanaeviai  
UnUndeder årrete  harr 33636  sjuunnganandee hanarar reegist-
reraatsst  i rapppop rtommrårådedet.t. Det är näärrmare 
huhundraratatallelet t fäfärre jäjämmfförört meem dd i i fjfjolol, men i 
paparritet memed d huuh r det föörhr öll l ssig åren närärmmastst  
innan. Skillnaadeden nn föförkrklal raass dock till stoor delel 
av att ”babara” 65 eex x rar ppoorteratss ffrår n TiTierpsps 
kommun 2017 jäjämförö t mmed 15159 året fföröre.e. 
DDetta i sin tur hhar sin  förklaring i aatt eeenn 
spececifiifik rar pppppororttör drdragit ned på siinna eexxpe-
ditionnerer i somommam rnatttten n unundeder 2201717. Den 
kommuunviissa fördelningen n avav åårrets resulultat t 
var som m föföljer; Enköping 126, Uppsalla 822,
Tierp 65, Knivstta a 2222,, Norrtälje 19, HeHebyb  18, 
Östhammaar r 1818, ÄlÄlvkvkaarleby 10 samt HHåbåboo 3.

PHPH

Flododsångare   
LoLocustella fluviaatit liss NNTTss
I lil khett mmeded ddee tvt å 
föföregååeende åårren har i i 
storleksordningeenn etettt 
50-tal sjungande hanar 
rappororterats frånn n 2020202017171717, ,
nänäärmrmrmmararee bebb ststämämt tt 46 ex 
unndedded r peperririr ododdodenen 1119/9 5–
2222/77. FlFlessest,ttt, ssexexex hhhananar, 
fannnss påå Gamlaa Bä-
lilingngememosssar 1/6–22/77. 
Att dedet t var (minst) sexx

inddiviider vet vi docck som ene fföljd av den ring-
märkknin ngn  av nattakaktivava aartr er som har ägt rum 
häär r sesedad n fleraa åår tilllbab ka, vilket har bidragit 
med värdefullll kunskap. Ringmärkaren (Tho-
mas s PlPlesess)s) sskrkriver i en kommentar: ”Inom en 
raradiie på endast 200 meter hördes som mest 
två flodsångare under en och samma natt, 
men totalt under perioden ringmärktes fem 
sjsjungag nde hanar som alla varit stationonärära a unun-
der åtminstotonene een n vecka var. DDetet är alltså inte 
samma individer sos m flyttarr runt utan det är 
helt nya som dykeer upp mededan andra lämnar

”Stäppsångaren  
påträffas i södra Ryssland,  

från St Petersburg till 
Sajanbergen. I Finland är  

fynden som förväntat 
koncentrerade till de  

östra delarna av landet.”
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områådedet.t. DDett äär ddärför llätä t att underskatta 
anantataleleet t floflodsd ånnggarere iinonom ete t mindre område
som m BäBälilingnge e mosssarar””. Enn sedvanlig fördel-
ning av v sjsjunungaganddee hananarr påpåp kkomommuner ger: 
TiTiererpp 1414, Upppsalala a 9,9, ÖÖststhahammmmara 77, , Enköping 
6,6, ÄÄlvlvkakarlrleby 5,5, NNorrtälljej 22, Hebby 2 och 
HåHåbobo 11.. PH

Vassångare   LoLocucust lellla llususciic ninioio ded s  NNTTs
TiTioo sjsjungande hananar hördes i rrapappporrtområdeett 
unundder året, vilket är något fäfärrrree än ddee tvtvå 
föföreegågåenende åren (16 år 2015 oochhh 1414 
årår 2010 6)6 . II Hjälstavviken hördedes sosom 
flflest t fefemm inindidivider under periodenn 2/5–
100//8 ((PePekkkaa Westin m f l)  Äveenn omom  
inga statarkrkaa iindicier på häckning fföö--
religggerr ffrånn detta år, bebettrakaktat s arten n
änndå sommm een numera årlrlig häckfkfågå el på
lolokakalelen.n. FFrårån följande ffem lokallerer har 
varderaa enn sjungande hanane rapppororterats: 
GrG ystavivikken 19/5–4/6 (Ulf lElmaman); Svin-
nnegarnsvvikiken 28/5–28/6 (Pekka Westin m 
fl);); AAlasjjön, Vassunda 4/6 (Eskil & Fredrik 
Friberg); Lårstaviken 9/7 (Kalle Källebrbrininkk) 
samtmt ssödödra VVendedelslsjöjönn 26/7 ((KKennn ete h h h 
PPless)))).. DeDeDett äräärär rrimligtgt att anttaa aatt deeeet fafannnns 
sjsjsjuununu gaandde hhanaar r r ävävävävenenenen ppppåå å andra lokaaak ler och
tatt det t verkr liga ant laletet sålåleddeddes var än n n n höh gre. 

Likaka ssanannoliktkt är det att t trt o att ennsstststaka 
ppar, åtminststono e viv ssa årår,,, hhäckar pppåå å anndra 
lokaler än bara a det välbbesesssöökta HHjäjääjälllstaaviv ken.

PH

BuBusksksåsånngaree   Acrocephphhhalalalalusus ddddumumetettorororruumumu   NNTT
Sammanantat gegeet tt hahah r r rr 26262626 ssssjjujungngaandede hhhanananarrar rrrapapapp--
pop rtrtererats från 24 lokaler. Antalett äär ddededet t lälägsg ttata 
sedan 202012 (= 1212)), menen äär äändå en,n hhhhistoriskt 
sesettt, hög summa. På Björrn hhörddes somom flflest 
tre hanar under periodenn 19/5–299/6 (MaMartrtinin 
Amcoff m fl). Den 9–1100/6 sågs en av ddem 
tillsammans med d enen individ som inte sjöng, 
ririmligtvis en n hoh na (Thomas Pless). Detta 
indikek rar att häckning kan ha ägt rum även 
detta år. Den kommunvisa fördelningen av de 
sjungande var (fjolårets antal inom parentes): 
Tierp 8 (9), Norrtälje 5 (5)),, EnEnkököping 5 (12), 
Uppsala 3 (4), ÖÖsthammmar 3 (5)),, Älvkarleby 
2 (1) och Heby 0 (2)2).

PH

TrTrasastssånångare   Acrorocecephphalalus aarunddininnaaceus   NTs
UnUnder året hhhar 299 sjuungaanndde haah nar r
rappporteratss, vilkkete  är ddet hhöögsstata antntalet 
seddan 202011 ((= 366).) FFlelest hhaadde som vavanligt 
Tämmnarenn medd ååtttta, vaarravav 6 eexx i SSörsjönn
15/66 ((Lars GGuustavssoon)n).. Ällddrree fynd: 1
sjungandnde hane BBilillhammn,n,ÄÄÄlvlvkarlebeby y 4–4–1010/7/7 
år 2016 ((Torrbjbjöörn Janssoon, MMatts s Daahlén).

PHPH

Stäppspsångaagarer   Iddunu a cacaliligagata   [0; 0; 11;; 11]
EnEn nnyy ocochh seseddan länge väntntadad artt i 
rarappppporo totområdå et! Den 1010/66 oobsbserveraades 1
exex ppåå SSvenska HöHögagarna däddärr dden höll tililll bbland d
huhundkäx påpå dddenen nnorordvdväästra dedeleenn aav Storön 
(OOlala SSånånggbbererg g mm fl)fl). Deenn höhördes alddriiiggg g sjssjsjunuunungagagaa 
utann bbarara såsågs ochch höördes locka.a... MMöjligtvis 
ffannnns ded t tvtvå å indidivviderr påå pppplalatststseeenen, mmen bbara 
en äär r gogodkdkänd för pupublicerininnng.g. FFFörö stta fyndet 
i lalandndskskapet gjoordrdes på Horsrssststen 2/6/6 året 
ininnan. Även Upplanndsds andra ffffynynd d föföreefaller 
att ha gjorts på sammma lokal, tvtvååå ddadagaar innananan
fyfyndndete  på Svenska a HöHögarna (d(detettata ffynynd är 
dockk äännnnu u ininte graansnskakat t avav RRK)K .

StSS äppsångaren påpåträfffas ii södra Ryysssslandd,, 
från SStt t PePPP tersburg till SaSajajanbnberergegen. II Finlalaaandndndn  
är fyndenn n sos m föförväntaat t kokoncentrtrererrradadada e e titillll 
de östra delellararnaanaa av landet. Under deeennn n ses nastste
Atlasinvennteeriirinngngene  i landet (2000666–6 2010)
regigiststrereraded s flefle tststst fynd i Karelen, mmmenen flera 
ävenen ii Savolax oocchchch Österrbobotten (totaltltltl cccirirkaka 
30).) UUtitifrf ån ddetttaaata bbbedömmdedes det ha funnininitststss 
mellan 10 och 500500 ppar iiii lllannanndededeet ttt i böbörjr anan 
av 20100--tat let.t. DDenennn försttts aa hähäckckkninnningennn ii 
FiFiFiFinlnlnn annd kokonsnsnsnstatatatateteteerarar dedes årårår 22220000000000 ococh h föföföljljljdedededess ava  
hähähähäckckckcknninininng i EEEEsttsts lalalandnndnd 220002 2 sasaamtm uunnder senare 
titid ävävene  av häckcknin nggar iiii LLetettland (2010 2)) och 
LiL taaueuen n (2(2015). UtUtififrårån n fyf nddbibildden ii FFinllandnd 
ligger VVäster-- oochch Nororrbotottet n sannololikiktt 
bäst till för en svensk etablering (se till 
exempel Sirotkin, T. 1990. FiU 1990 nr 2).

PH

Härmsångare   Hippolais icterina
Ett mycket sent höstfynd gjordes ppåå MMåssten, 
Singö 15/10 (Tomas Pärt). Deet t är det näst 
senaste i landet som är godkänä t t ii ArArtpt ortalen. 
Det allra senaste var en fågågeel som rinngmgmärktes 
på Ottenby 2/11 år 200044. FFrår n tit digaare fifinnns 
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ett enenda ggoodkäkäntnt ffynnd från UUpppllandd ii ooktktober, 
en uunngfåfågell ssomm föförsrsågågs s mmed d riringgn ppåå Svenska 
Högarna 4//100 år 1919844. PHH

Hökssånånngagarere   SySylvlviaa nissoorriaia  VVU
En kkoonsttateradda hhääcknkniningg påpåå en sedan n titididigaarre 
käkännd lokokala : PåPå VVVididiningege, RRådmdmmanansösöö hhöördees 1 
hane sjungnga 15/66, sasamtmtiddigigt som ytterligaree 
minsnst t een iindn ivid vvarrnanadee ((RoRobert Bünsow, 
Nils-OlO off JJererling). SSenenare såågsg eenn hohonan  mata a 
trtree unnggar påp ssammama lokokalal 224/4/77 (H(Herrbebertt 
&& KeK rsrstin Baauumaannn). FFrånn hhäcäcknk iingstitiiddd 
fifinnnn ss ytytteterlrligigarare nånågrgra fåfå observaatitiooner 
rarappporo teraradede:: påpå SSvevennska HHögögararnan 11 3K+ 
1919/5/5 ((UlU rik k LöLö btbtbererrg)g) oochch 11 sjujungngn ande 
hanene 117–7–22828/6/6 ((PePerr AnAndedersrssoson n m fl)fl  samt 
11 sjsjunungagande hane Björn 19/9/55 (T(Thoh mamas s
PPless)s). Från hösten finns ett fynd reregigistrerat,t, 
nänämmliggenen 11 11K K sosomm försågs med d riingn ppå å
Svenskska Högarna 23/99 (Bill Douhan)).

ÅrÅrets fyndbild överensstämmeer i stort t 
mmed tidigare årsrsss mmed obsserervav tioner ffråån i
föförsta hand den sösös drdrdrdra aa ded len aav skärgården. 
Hökksånngarereeenn n anananländdderer sssennenent t ococh har ett 
tillbakakadrd agetetetet bbbbete eeeendnde.e. Detettataa i kommbinationon 
memed d atatt t endasttt eeetttt ffåtåtala aaaavv alallal dde möjliga 
häckningsöar som trooootsts allllt tt t finfinnss bbbblililir r bebebesösöösökta, 
gör att ett saannnnnn lolollikikikt tt inininintte oobeb tytydligt ana talll l
alaldrdrig obbsererrvevev rraas. Dene  häckande populationen 
i i Finland bebedödömdmdesese iii bbbbörörörö jajaj n avav 22010 0-talet till 
memeelllllllananann 2220000000 oo hchch 800 para , fleflfleertrtrrtalalalete  på öaaarrr r ii 
FFiFinnska vikikenen och i Skäärggårdshavet,tt, mmenennen artenn 
vaar dådå sstatadddd ii mminskskniningnggng.. PHP

ÄrÄrÄrÄrtststsååånångagare  SySySyllvlviaaiaa cccuurruca
OvOvananlil gt mmånångaga ffynynd i okoktober ävenen ddetta 
år, totalt sjuu bbarara efter 14/10, vvaarav två 
i novembmberr:: påpå BBjörn 1 ex 155//10 (Ulrik 
Lötberg m fl)),, 11 exx 20–21/10 (K(Kalle Brinell),), 
1 ex 5/11 (Johanan Södercrantz) ooch 1 ex 18//111 
(Martin Amcoff); 1 ex Örskärr 155/10 (Magngnusus 
Rignell m fl) samt 2 ex Svevenska Högarna 
19/10 (Mikael Åsberg).

Från tidigare finns endast tettt novembber-rr
fyndd aav ärtsångare i rapportomområdet, nämli-
gen 1 exx YYtterskär, Vädddöö 2/11 åår 2003. Årretetss 
tvtvå fynd ffrån denna månnad är bbådåda frånn BBjörn 
och ettt t såå ssent som deden 18:ee. DDessa två läl t och
såg ut somom ”våra” ärärtsångare ((== curruca)). Båda

okoktooberfynnddeen ppå denna öö hharar rrapappoortr ereratts 
osomm inindivividdeerr aav ”sysyddöstligtgtt uursrsprprunngg, mmöjöjlili-

gen av unndndeerrarten halimodenddrii”” påpå gruundd av v
ava vivikakaandnde e bbruntoner på ovansidanan oochch därärföför 
atattt enen aavv ddem reagerade e påpå uuppppspspelelatat llococklklätätee
av denna undererara t. Tyvyvärrr r finfinnss ddetetet iinte memed d
dagens kunskapap någåggon mmöjöjlilighghetet aattt ssäkerert t
fastställa underrart i i fäfältlt vvililkeket gögör r att t dede hhärär 
pupublbliciceraas somm äärtsåsånggaare. M ded godda a fofototon
ocochh ljljudinnspspellninggar kkaanskske vivi i framtmtiden 
kakan n kokommmmaa framm ttilill l rärätt unddererarart,t, ffortsätt 
såsålelededess atatt fof totogrg afafere a, sspela iin och laddda a upupp 
ii ArA tportallen!n! PHPH

Svarthätta   Sylvviaia aatrtricicappa illa
Endast ett vinterfrfyynd (= iiaakttagellser i jaannuararii––
febrruauariri oochch ddeecemmbeb r)) från årets s börjrjaan: 
1 hohonana Kyrkbkbynyny , SkSkututskskärär 1–3–3/1/1 (GuGudrun 
& Klaraa Öhhman). FFråån KKninivstaa rrapapporteras 
dock 1 hhannee på Körsbärsvägen 99–18/3 (Inngriridd 
Hagberg, Tomas HHala lingbäck) och h 11 hona 
på samma llokokalal 3311/33 (Tomas Halliingngbäbäck). 
Allt talarr fförör aatttt ääveven n ded ssa har övervivintntraratt i 
närheteten. PHH

Lunddsåsångnggare   PhPhylyllooscscoopus trochiloiided s  NNTTs
Inngegenn häckning detta år, men nio vvårårfyfynd 
finns från n periiododenen 1199/5–5 2121/6: 22 eex Björn 
19/5 (Thhomass PPless); på Svenskka Högaarnrnaa
1 sj hane 27/5 (Karl-Gustav Sjölund), 1 sj 
hahahahanenenee 6/6 (Björrn n AnAA dersson) och 2 ssjj hahahananaanarr r r
1010110/6/6/6/6 (Svannnntetete SSSödödödödere hoholmlm mm flfl); 1 ssjjj. hana e 
SkSkarararboboududududden, VVeneneendededed lsllssjöjöjön 272727/5///5–6/6/6 ((((MaM ts 
BjBjörrklklund m fl); 11 ssj hahanene RRRRomomo smmarrene , 
Hållnänäss 212 /6 (Bo G. SvSvennsssson)) saamt 1 sjjj hah ne 
Örskär 21//66 (M( artitinn IrIresestetedtdt).)

Antalet luundn sångaree varierar myckeet t
memellllanan åren, av alalltlt attt ddömmaa mest en följd av 
huruvvida det blåstt varmama vinndar från sydost i 
skifftetet t maj/juni eelllerr inte, men försommarens 
ninio inddivider r är ett förhållandevis normalt 
antal sett ttilill den senaste tioårsperioden. 
Minnns ddo kck att det under rekordåret 2016 
rapporterades hela 45 ex, att jämföra med
endast två året innan!

Året avslutades med ett höstfynd;; 11
1K1K RRödöderr 33/9 (Anders Erikskssosonn, Magnus 
Liljefors).

PH
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KuKungngsfsfågågele sånngararee   Phylylloscopus proregulus   
[1[ ; ; 141 0;0; 995;5; 110]0]
TTotaltt tio iinddividderer hhara  raapporterats från för 
aarten n väälblbekkekanantata llokallere , som vanligt bara 
höhösttfyfyndnd, ennliligtt ffölöljajandnde:e: ppåå Svvenne sks a Högarna 
11 exex 99/1/10 (B( engtgt Larrssssono  m flfl),)  1 eex 11–12/10 
(A(A(A dndn erers ss ErE ikssssonon m fl), 11 eex x 15/1100 (Claes 
Hansson n m mm fl)fl) ochch 11 eexx 1717//10 (Mikael ÅsÅsbergg 
m fl); 1 ex Fågele susundndetet 111/1 100 ((Kalle e Brrini ell); ;
påpå BBjörn 1 ex 1313/1/10 (Martinn AmAmcooffff) och 33
eex 114–15/10 (Kalle Brinell mm flfl)) samt 11 eex
ÖrÖrskskär 15/10 (Martin Irestedt m fl).

ÅÅretts reresultat är deet bästa sedadan 2020040  
dåd llikika a måmångga, tio individer, noteeraaddes i
rarapppportomrmrådådeet. PHP

Tajgasånngagare   Phylloscopus inorornan tus   s
[0[ ; 91;; 515 5;5; 1114]
SoS m vav nlligigtt inget vårfynnd, arten äärr inte 
obbserverradd ii rapportområådet under r denna 
årårstid, memen från hösten har i sttororleleksksoordningen 
111 4 indivivider noterats. Det är 35 fler än förörrara 
åretets rekokordr . Det stora flertalet rapporteras 
frfrånån september och inflödet var särskilt sttorort 
under dedenn sisisttaa veveckanan i mmånadenn ddåå mer 
änän hälftenen aav alla tajgasåångngararee sågsgsgsg . DeDeDeDen n
23:ee:e,, eene llörrdad g,g vvvvaraar mmmånånå ga skådare i fffälältt och
sas mmm anlaagtg rrappop rtrtererasas 22111 exex från deeeennnnn a dag, 
av ddesessasa sex på å RöRöded r (M(Magnnnuus Liljefors,s, PPPPete er 
LuLundberg)). FFrån oktotobeberr finfinnnnsn  endast etettt t ttiotal 
individer noterar de.

Tvåsiffriga aantal regiiststttreradees s s ppå fölöljjande 
lokaler: 14 exex Röder 1117–7–29292 /9/9 ((MaMagng us 
Liljefe ors s mm flfl); 14 ex SvSvvenenskskskkaa HöHööögagagg rnrnaa (3(3 
ringmärkktet s)) 220/0/9–9–20202020/1/1/1/10000 (A(A(Andnderrerrs ss ErEErE ikkikkssssssoono  
m fl); 2929 exx ÖrÖrskskärär ((33 riringmämärkktetes)))s) 9999/9/9/9/ –7–7–7/1/1/1/10 000
(MMartin IrIreestetedtdt mm fl)l) sama t 3737 eex BjB örn
1616/9/9–1/10 (Martin Amcoffff m flfl).). TTror ts ddetet 
stora inflödet gjordes ingaga iinnlandsdsfyfyndd ddenna 
höst. PH

ViV desångare   PhPhylloscopus schwartzi   
[00; 6;6; 99;; 22]
Två individer denna höst, båda fångade 
och ringmärkta på Svenska Högarna 28/9 
respektive 17/10 (Bill Douhan n m fl). Denna 
lol kal dominerar r fynddbibildldenn totalt för 
videsångare i rapppoortomrmrådå et, 111 av totalt 
15 fynd är konstattereradee (=(= ringmärkta) 

hähär,r, ytteerligare ttvåvå finnn ss ii UpU pllaandsdsdedelelenn av 
StStockhkholmstrrakkakktenss rrappoortområrådede.. ÅÅretss 
förstata är det hittillsls tiddiigasaste, dodoockck bbara a mmed d
enn ddags marginal. AlAllaa 1177 fyndndenen i llandskkapet 
är vväl sammlaladede ii ttididen ttilillll pperiiododenn 228/9–
21/110.0 PHH

Brunsånggaare  PPhyhylloscopuus s fufuscs attusus   
[0; 4; 13; 33]]
PåPå Björn sågågss oochh hhörrddess ttvå exeempmpllar 
2727/9/9 1–1/1/100 (Kallee BBririnenelll , ThThommas PPlelesss mm flfl), 
dädärtrtilill l ytytteterlrligigararee en indndivividi  28–299/9/99.. EnEn aavv 
dedem m föförsrsågågs meed ring (Ulririkk LöLötbtberergg m fl). Tre
brbrunnsåångngare sasamtmmtiddigigtt ppåå eenn llokal har r alaldrdrigi  
titidigare nottererataats s ii SvSvererigige. Att två iinndividerer 
obobseserverasas är r ävävenen det een n oovanllig företeteelelses  
soomm babara hhar reggiistreerats vid seexxx x tttilll fällllen 
titidid gaarere ii lanandedet,t, eettt avv dedem vavar r föföföf r övvririgtgt ppåå 
Björrn n 4/4 100 år 2004.

HöHöststeens brununsångare ärärär dddee 177–1– 9:e i
ororddningen i rappporortot mråddeetete . Note brbart 
är att medan videsånångare nnäsäsäsästattatannn n babbab raa hhhhara  
obbseservrverats på Svensnskak  Högarnaa ii södder ääär
fyndndenen av brbrunu sångngararee betyydldligi t mer sprridda 
över rappop rttomområrådedet memedd sjju individeerr på 
Björörn,nn, ffyry a på Örskäkär,r, vara dederara eenn ii Svarartt-
hamnn ((SkSkSkkutu skär) och påå UUt--Fredel sammmmtt sesex x
på Svenskakaa HHHHöggögarna. Enn förklk aring tititit lll dettata 
skulle kunnaaa vvvaaara att videsångare vvaav nln igtvis 
upptptäcä ks ii nättvåvåvåådoddod rna medan brunununnsås ngare 
oftata hhiittas i fäältlt;; ddeded n n senaarer  tycks locckakakk mmer 
änn ddenen föregåenddeded . Något tt märkligt är dodododockckck 
att brununsångare ennddadd st hhhhaar oobsbsbsbsereee veveraratsts vvvidididd 
ett tillfäällle på detet vväällä bbesöktktaa HoHorsssststs en. PHHHPH

GGrGrG önönönönsåsåsåsångngngngararara eeee   PhPhPhPhylylloloscscopopusususus ssssibibi ililatatririx
TTvTvå senana hhösösösstftftfynyndd hah r r rararapporterats fråån
anandrd a a hahalvlvaan av septptemembber:r: 11 eexx RöRödeder r 171 /99 
(Magagnunuss Corelll mm flfl)) och 1 exex BBjöj rn 224/4/9 9 
(Annika Rastén m fl). Fyndet t den 24/9 är det 
näst senaste godkända i rapportområdet (allra 
senast 1 ex Örskär 26/9 år 2010). PH

Gransångare, underarten tristis  
Phylloscopus collybita tristis
Från våren finns ett fynd, det försr tata godkända 
i rapportområdet under dennnana åårsrstid, av en 
individ på Björn 19/5 (Thoomam s Pless)s). Hösten 
resulterade i fyra exemppllar sos m m godkkänäntsts för 
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publblicerinng: ppå å RRödder 1 ex 2233/9 9 ((MMagnus 
Liljefe ors, PPeteterer LLunundbdbeer )g) oocchh 11 ex 1/10 
(Petter Simmonnsson n mm flfl) samt t 2 2 exex Bjöörn 25/9 9
(Kalle Briinnellll).).

TiTillll aallllaa feemm gog dkd ännddaa fynnd hahar bebeskskkririvv-
ninngg av ddräkktkkt araraaktätärerer r oocchh lockläätetenn bbifoo-
gagag tsts resspepektktivivee rarapppporort. UUndndn erer dddee senaaste 
åren fifinns s ett antatal l raapppporortet r om sjungandede 
tristiiss--grgrannsås ngare e frfrånån vårårenen, , men tyvärr har
ingen n dod kukummentatioon n aav fynnded n  kommmmit Rrkk 
titillll delel fför beddömö ninng. TyTypipisskka a trtrisistitiss haharr enn 
kakaraktktärä istisk ssånå g,g, mmen ””dessssvävärrrre”e fifinns enen 
övöverre gågångngszszonon mmelelllaan n cocollybybita och h trtrisisttis i 
vävästra Uraalbl erergegenn dädärr ded t finnsns ffågåglalar mmed en 
inintetermrmedediär såsångng (((AAnAntetet roo LLinindhdhollmm, ii brev).

PH

BBrannddkronaad kungsfågel   Regulus s igignicapilllaa
[0[0; ; 2; 112;2; 111]1]  VVUU
Sammmantaget hah r elvaa individer rapportrtererats 
från 22017, att jämföra mede  totalt nio frånn 
ttidigare år! Året t böböböbörjr ade memedd två fyndd tiddigt 
i i apapril, sannoliktkt ffffågågågåglalar r på flflyty tning: 1 ex
Undderstet n, SSSSinniningögögöö 2/44 (((FrFredededdririrrik k BoB ndestam) 
och 1 exex Björnrnrnn 33/4/4 ((KaKallllee BrBrininneele l). DDet dröjjdede 
sesedadann titill mitten n avavaa mmajaj innnnnnanan yytterligare två 
noterades på andra rrrrasasa tltlokokkkalaler lllänänäängsgs kkkusuuusten, 
nämligen 1 hhoono aa (r(r(rrinininingmgmärärktktees) Örrskkärär 
133/5 (MaMaarrtr iniin Ireststede t m fl) och 1 hane 
SvSvenska HöHögagagg rnrnaa 1717177/5/5/5/5 (((AnA dedersrs Eriksson m 
fl)fl))). .. SäSäSäärsrsrsrskikiikilltlt iintnttreressant vaar doddockckcck ssomo  flesstttt 333
ssjs uungandde e hanar på BBilluudden 27////5–555 5/5/5/5/66 (Perr 
Joohaan n UlUlfefendndaha l, MMagaggnununnuss RiRRR gngnelll l m fl),, 1 
sjunganddddeee e hahahahanenene vvidi HHHovvststugann,,,, VeVeVVe dndelelsjönön 
27272727/5/55/5 6–66/6/6 ((AnAnAnAnnniinikkakaka RRRRaastén m fl), 11 sjungande 
hahanene Riddedersrshoholmlm, Rådmdmansöö 1 ((KeKerstin 
Nordenadler)) ochch 5/6 ((Kristofferr SSttighäll),
mem n ockskså å enn ssjujunggande hane påå ÖÖrskär 31/5 
(Martin Iresteedtd , MaM gnus Rignenell)

Antalet fyndnd i rapportomrrådet ökar nnu
snabbt och det är väl bara en n titidsd fråga innanann 
den första häckningen konsn tateras. Från
efteråret finns avslutningssvivis ett höhöstfynd 
bobokfört, nämligen 1 ex Örskäkärssu dndet 3/1/111
(Marartitin Irestedt). PH

RöR dhakee   Erithacus rubbecula
Från jana uuari–februarari föreeliligger vinteterfynd
av i stoorlrleksordnningen ettt 2200-tal inddivider 

ococh h från ddececemmber har ytytteterlrligigaree ciirrkka 
1010 ffååglar  raappppporteterrats, spppririddddaa övverr hhelle a
rapportooommrmrådådet. MMLL

BlBlåhåhakakee   Luscinia svecicicaca
Från våren harar ovannliggt t mmångngga aa blb åhhakakarar 
rapporterats, tootatalt ddryygt 11000 iinndivividdere uundderer 
perioden 6–29/9 5. EEn n bibidrdragaganandde orsrsakak ttililll 
deettttaa staavas SSvevensskak HHögögarna därär mmininst 
8686 eexx inräräknknades 112–2–221/55, soom m flest 330 ex 
1717/5 oochch 220 0 exx 14/4/55 (Andererss ErErikiksson m 
fl)fl). II övövririgt nototeradades 227 indidivider på aandndra 
ttradditionelllla lol kakaleler r sosomm RRöder, Örskäärr occh h
Björn, mmene  det fifinnns s fyndd även frfrånån inlanandedet.t. 
Vårens första blåhåhakakke e vaarr 1 exx HHjälstavvikeken n 
6/5 (Fredrik Nororling, OOskar RaR ng LLinindéénn)) 
medadan n 11 exex ÖÖrrskär r 292 /5/5 (Magnus RRiggnenelll,
Maartrtinin Iresttededt)t)) varar sisistt utut. GeGenenerelllt t äär det 
så att anntaletet rapportterade blblåhåhakkarar ffrrån våren 
i hög grgradd beror på huruviidda det fununniitsts 
skådare på plats ppå å öar längs kusttenen under 
artens sträccktktidid. VVäddret har givetviviss ocockså 
sin betyydedelslse.e.

Raapporteringen fråån höstflyttntniningen n
reredodovisar istället ett ssämämre uppträdädana de 
jämfförörtttt med dede nnäärmast föregegåeåendndee 
höhöststarrna,, sammaantaget cirka 260 inndidivivider 
unded r peeriodenen 226/6/8–8–155/1/100. Fleests  rastande
noterades på FFininsta gärde, Skederirid där cicirkrka a 
15 ex inräknades 9/9 och cirka 20 ex dagene  
dädädädärpprppå åå (Håkan MMararrksk tedt). Årets sista bblålålåhahahakekekeke 
rararapppppppporteraasss frfrfrånånån ÖÖÖÖvrvre FöF reet t däd r r 1 eeex sågågs 
1515/1/1/10 0 (S(S(S(Staffan LLinininindédédéd n)n)n)n). DeDeet ärääär eeetttt mmmmycycket 
sentt ffynd och överträfäffafas enendadastst aav vv enen bblåååhahake 
på Svevensnska Högarnaa 118–8–2020//10 0 årår 198800.0

Som vaanln igt såsågsgs mmajajororititeeten av allala 
blåhakar undderer hösten, ii mmotsats till vårenn, 
ii ininlalandn et. Arten n påp träfäffas s dåd  företrädesvis i 
vassar, längs diken  ooch trträdä essfält, det vill säga 
lokakaleler r med tät vevegeetat tion och hög fuktighet.

ML

Tajgg bablålåstjjärt   Tarsiger cyanurus   s
[0[0; 2; 10; 4]   EN
Fjolårets tajgablåstjärt på Röder följdes denna
höst av fynd på två andra öar längs kusten: påpå 
BjBjörörn 11 hohonfnfärä gad rastande 30//9–9–1/1/10 (Johhan 
Södercrantz m flfl) ssamt på Svevenska Högarna 1 
1K ringmärktes 300/9 (Bill Doouhan m fl) och 2 
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1KK rriningmgmäärktess 11/1/10 (Billl Douhan). Vad gäl-
lel r r fyfyndndetet ppåå BBjjörörn n förerelil gggere  ett par rapporter 
avseennde ttvåå ffåglar r 1/1/101 . DDet finns dock ingen
rrappport sosom anna geger aatt tvvåå fåfåglg ar har setts sam-
titidid gtgt. DåDå ddetet rådåderer ddeleladadee mem nin ngngar bland de
skskådådarare e soom m var påpå BBjöjörn ddennnan ddagg huruvida 
dededett vaarr enen elllerer tvvå tajgaablblåsåstjtjärtar r ii farten, 
väljer RRrkkrk, eenlligtt fförörsisiktktigighetsprincipepen,n  attt 
bedöma det somom eenn inindidiviv d.

Fyra individderer på två ppåå vvaarannddra föl-
jjandnde dagar är givetvis unikt,t mmmenn det rrådådeer 
iningaa tvivel om att slutet av septembmbeer äär r 
ded nn opptimamala tiden förö  arten i UUppplalannd.

ML

SvSvarart t rörödsdstjtjärrt   Phoenicurus ochruros  NNNTTs
I likhett mmedd närmast föregåeåendn e år hara  
fyf ra säkäkerststäällda häckningngar rappoporterats 
mem d vav rddderera a ett par på följande lolokak ler: 
Boläländerernana, Uppsala; Libbrobäck, UUppsala; 
ÖrÖ byhuuss samt Ellinge sågåg, ÖsÖstterlövsta 
(m(många rraapportörer). Troligen häckade ett paparr 
ävenen på ÖrÖrskär där en hona med mat i näbben
såsågsgs och hördes varna 4/6 (Peter Schmidt, , JaJan 
Wärnbäbäckck)), mmenen mmärklkliggt t non g inte uundnder de 
påpåfföljandee ddagagarna (misslyyckckadad hhäcccknknknininining?g?g?g?))).). 
Däärtrtrtillililll l hahar r ssjunngagagaganddndeee hahh ne noterats vvvid d flflera 
tit lllfäf llen vvidi  såvväll SSkukutstskäkkärsr verken, i ii Tierp
som m vivid d djurststalllalarna a Lövvssstata, Funbbo.o. MMan 
kakan undra övöver hurr mmånå gagagaa häckninggagar r som 
undgår uppmäärksamhetet!! ML

Stenskvätta   OOenanthe oeenene ananththee
Tre rappppororter om stooraara annsnsamamliliingngnn arar vväläl 
samlade i titideen n hahaaarrrr nonononoteteterararatst ppå å å föföföljlljjananandedd  
lokaler:r: 111818 eex LaLagggga k:k:a 16/5/5 ((UlUlffff KaKaKaKa lrlrlssssonononon);););)  
125 5 ex Fågågelelsundndetet 117/7 5 5 (L(Lene nartrt SSöödöderllundd))
ocochh 7272 ex Lundås, Edebo 1717/5/5 (Bo GGraanberg)g . 
Så stora antal vid en såå fföörhålllanandeevivis sen
tidpunkt, indikerar rimlligigtvis att det var fåglar 
på väg mot nordligga a trtrakakter. ML

MiMindndrere flflugsnappare   Ficedula parva
Från vår och försommar (14/5–9/7) har totalt 
38 sjungande hanar rapporterats, vilket är 
två fler än något tidigare år. DeD t finns fynd 
frf ån samtliga koommm unerr, bbortsettt från Heby 
och Håbo. Därutötöver nonoteradees cirka 30 
ex som rastande undederr peeriiododen 13/5–4/6, 

frframa för r allt på å öaöar r i kukusttbabandn ett, sos m m fleflestst 12
exex SSvenska HHögögöggarnaa 2200–21//5 (Teeetet SSiri ootkinn 
m fl)fl).

ÅÅrets enda meded ssäkäkerhehet t kkonstateerade 
häckc ning äär frfrånån GGubbnbnnororet, EdE sbbroro där 
en vvara nanddee hahane såggs tillsammmmaans medd 
en unggfågell 200/7/  (Billll DDoouhaan)n).. AnAndrdraa 
rapporter r som ststarkt indiikkererara hhäcäcknkninni g g äär 
från två sepepararata lokakalelerr ppå ÖÖrsrskäär,r, ddeels vid d 
AlA arängsvikeenn dädär enen hhaanne sjsjöng g 277/5/5–99/7 
(M(Mikikaeaell MMalmaeusus mm flfl) occhh tvvå gamlmla fåfåglglara  
vavarnrnadade e 1212/7/7 ((StStefan AAndndersson,, EvEvvamamarariaia 
FeFermrm)) ocochh deels vid Gamamlala hhamammnenen där en 
hah nene ssjöjöng 28/8/5–5 111/6/6 oochch eenn varnandede ffågågele  
obo serveradeses 119/9/77 (M(Maartin Iresteedtdt m fl).). 
DeDet är eenn dedefifininitit onsfrårågaga hhuruvida ävävene  
deessssaa iaiaktttatagelserr skaall kategorisisisseeererasa  som 
säsäkrk a a häh ckkniningngarar elleer iintn e. DDäräräräremotot fifinnnnss 
det egegene tltligi en ingennting ssoomomo ssägä err att den 
hoonfnfärärgagade fågelel som såggss vivivv dd d Koorsr näset, 
SiSingö 21/7 (Tomas s PäPärt) indiikkkekerar häckk ining 
i närheten, det kan lilikka gärrnaaaa vvvararararaaaa een ffffågågågågel 
påpå ttilillfl älligt besök. OaOavsett om vvi dedefinfi ieraar 
detttta a sosom etett t eller trtree hhäckanndede par, finnns det 
gigg vetvis avsvsevärärtt måmångn a fleflerr papar häckandee rrunt 
omm ii rrrrapapapportområdedet,t, ppå lokakalelerr sosomm aldrdrigigig 
blir bese ökökökktat  av fågelskådadarre.

Från hösösöstetetet nn rapporterar s cirka 3535 eeeexxx undeer r
perioden 222///8–8–8–77/10, vilket är klart t fäfärre än 
fjolårårets tootaltt 88888888 i rapportområddeetete  under 
dennnna a årstid. FlFleesese t t undeer en dag, sesess x x ex, 
nooteteraraded s på RRödödddere  23/9 (M(M(( agnus Liljlj ffefe oororors,s, 
Peter LuLundbergg),), ffför öööövvrigiggt ttt sassas mmmmaa daaad g ggg
som fleestst ttajgasåsångngaararee undeder r enen ddaaagag, sex exexex, , 
reregig sts reraadees s påpåp  samammmaam llokkokkalalaa . PPPHPH

HHaHallsbbbandndsflflugugggsnsnsnapappap re   FiFiF cedud la albicollllis
[1[1;; 1818; ; 5656;; 4]
Fyyraa ffynyndd föreliggggere ffrårån våren,n, ssamamtliga frfrånån 
Svenska Högarna: 1 hona (förörsågs med ring) 
och 1 2K hane 13/5 (Anders Eriksson, Bill 
Douhan); 2 2K hanar 20–21/5 (Teet Sirotkin 
m fl) och 1 hona 10/6 (Anders Haglund, 
Kalle Brinell). På samma sätt som tidigagarere 
år domineras fyndbilden av obsserervavatit oner 
i den södra delen av rapporttomområdet. Av 
rapportområdets hittills toto alalt t 444  fynd är 
38 gjorda i Norrtälje kommmmun, därarav 23 på
Svenska Högarna. 
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Från fastlandet finns endast sex individer 
rapporterade genom tiderna. PH

Skäggmes Panurus biarmicus   NTs
Skäggmesar har rapporterats från 15 möjliga/
troliga/säkra häckningslokaler under perioden 
häckningstid (1/4–31/8), att jämföra med
åtta under 2016 och bara fyra under 2015. 
Arten har således för närvarande en positiv
utveckling i rapportområdet. Från perioden 
1/9–31/12 finns observationer av rastande
bokförda på 16 lokaler, men på flera av dessa
sällan besökta lokaler kan det mycket väl
också ha häckat skäggmes under sommaren.

PH

Stjärtmes Aegitalos caudatus
Många stjärtmesar, cirka 250 ex, fanns ddetet ppåå 
Örskär 15/10 (Magnus Rignell m flfl)). BD

Blåmes  Cyanistes caeruleus 
Stora flyttningsrörelser, oftaa ttillsammmanss 
med talgoxar, noterades vid kuusten i slutet av 

mars och två nummereräärer bör nämnas: 612 ex 
sträckande Roksöörrsviken, Gräsö 18/3 (Claess
Hansson) och ccirirka 500 ex mot N Korsnääset, 
Singö 25/3 ((ToTomam s Pärt). BDB

Talgoxe PaParurus major
Efter det omfaattt ande inflödet av talgoxar från
öster hösten 22016 var det många som skulle 
tillbaka dennana vår och från slutet av mars finns 
några sträcksusummor värda att nämna: 715
sträckande Rooksörsviken, Gräsö 18/3 (C( laes
Hansson); cirkkaa 150 ex mot N Havsskokogegen,
Väddö under r en timme morgonenen n 119/33 
(Ronny Carlsssson) samt minst 75750 0 exex mmot N
Korsnäset,t, SSingö 25/3 (Tomasas PPärärt)).. BD

PuPungmes  Remiz pendulinuus   [00; 38; 39; 1]s
Efter två år utan fyyndnd oobsbsererverades en
bobyggande hane vid HHjälstaviken 2/5–10/6 
(Percy Björkman mm fl)fl). Fyndet är det första
vid Hjälstaviken sedann 2001,1, ddärärtitillll eendn ast 
det andra genom tideernrna för ddenna välbesököktata 
och ”genomskådade”” lokal. PH

Taigablåstjärt, Tarsiger cyanurus, Björn, Björns skärgård 30 september 2017. FOTO: JOAKIM DJERF
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Sommmaargylling Oriolus oriolus  VVUUs
Fyra ffynd finns rapporterada e frånn perioden 
14–227/5: vardera 1 ssjj hahanene ÖÖrskär 14/5 
(M(Magnus Gelang m flfl); Rungarn, Bladåker 
25/5 (Bill Douhahan)n); Fågelsundet 27/5 (Ansssii 
Laurila m fl)) ssamt Lenaberg, Vattholma 277//55 
(Petter Haldldén). Ett typiskt upptrrädä anandede ssåvåväläl 
i tid som rrum, möjligen något fäärrre fyfyndnd äänn 
genomsnittetet. PHHP

Varfågel  LaLanius excubitor
Obseservrvationer under häckkniningsttidid äärr myckket 
ovanliga, men det finnsns etttt ffrrån n ded tta a åår; 1 
ex Mehedeby, Tierp 116/6/66 (K( allele Brrinell). 
Därtill finnss ddet ytterliigagarere ffyra a sosommm aarfynd
från perioiodeded n n 18/77 1–14/4/88: 1 22K+K+ Leedskär
18–20//7 7 (RRobobere t Büünsoww,, Ulf Florormman mm fl); 
1 1K ÅÅsby, KKnnutby y 44–1414/8/8 ((LeLeifi Gusustat vsssoson 
m fl); ; 11 exex SStatalbblb bobäcken,n Norora a 6/6/8 (M(Maagnuus 
Klingse)e)e) ssamamt 1 ex Björnome, GGryrytata 9/8 
(Thommaass JoJohahansnssoson, PPekekkaka WWesestitin)n). FFyndet 
av en årårsusungngee i i Knnuutbyy ii bbörrjan n aav augusustit  
är intrressssanant t i och h mmed atatt ded n skulle kunna 
härssttammmma a frfrånån een hähäckkniningng i närheten.n  
NoNormmallaltt dyker hööststenens s fförstata varfååglglg ararr uuupppp 
hoh s oss undederr anandra halvann aavv seeseptptteember.

Från vintern 2201016–2001717 ((== dedec 2016–
feb 2017) har sammmaanlagt 11252525 iindn ivider 
rapppporo terats från raappp ortomrmrmrådådddetete  med 
föföljljandede kkommunvvisisaa förddelelniningngngng: : UUUppsala
36, Tierp 222, , Enköpping166, , ÖsÖsÖsÖ thhhthamammam r 16, 
NoNorrtälje 15, , Hebyy 8, Knivvvststts a a 7,7, Älvkakarleby 
44 sasamtmt HHåbboo 1. Vinteervr arfåfåglglglglararnana vvarar ssålå edes 
rrelativt väl sprprididdada öveer r rarapppporortotototomrmrådådetet
. PHHPHP

Nöötktkråka Nuciiffraga caarryoocatacctetes s  NTT
Som konstatateterats i tidigare e årsrapappoporter äär 
arten mymyckcketet oovanlig i ddenen nordvdvässtraa delen 
av UUpppplaland, väster om m E4:an och norr om
väg 72 (”Salaväggenen”)”). I övrigt tycks den 
förekomma tämlmligen väl spridd i landskapet.
Näär r det gägällller nötkråkans populationstrend 
ii Upplpland kan den diskuteras i oändlighet. 
FöFöljande något förbryllande fakta föreligger:

ViV d atlasinventeringen 1979 4–1986 re-
gig strerades arteen med hähä kckninngskriterier
(observationer undndere  majaj–juni)) ii 337 atlas-
rutor (5x5 km). Spononttanrrapappoporteringen till 

Artportalen visaar r ememelelleertrtidid aatt häcäckkninngsggsgs-
kriterier under mmaj–jujunini eennddast fifinns fffrårårårån 
125 av landskaappetss aatltlasasrurutorr uunder pepepep ---
rioden 2000–2020099 ochh ffrårån 666 rutor ååååreren 
202010–201177.. Äveven n omom spponttananrapporteeeriririnngen 
inintete ddirirekekt kan jäjämfm öröras mmed resulultatatattet från 
atlasinvennteteririnngenen kkaan denen ändå ttotolkasas som 
atatt t ararteten n har miminsnsskkat markrkant i landddskskapapetet 
sesedan 19198080-ttalelett. Att dett förhållerer sigg såå ärär 
något som m ffåfågelskåådarere mmed lånång g fäfältltererfafareren-
hehett ii Uppland ii allmänhet innsststämämmemer r i.i.

Å andrdraa isidan har arttetenn sasammmmanantatagegett, 
inkllususivivee fyf nd från övririgaga mmånå dadaderer, rapporte-
raratts från 396 av landskak pets atlasrutor r unundeder
peperioden 2008–2017, vilketet möjjliliggen kann
toolkas som att beståndndetet ttrots allt har vavarir t 
föförhållandevis stabilt sedan 19800--tatatatallelet (3337 
attlalasrutor). Åtminstoone indidikekerararar r spponontatann-
rapppporteringenn aatttt uuttbredndninini gsgsomområddet är av
sasamma ommfafattttniing. 

UnUnder deden n ssenastste e 15-årspererererioden (22000033–
2020177)) har antalet atlalasrutorr ii UUUUpppppppplalalala ddndn mmmede
fynd i Artportalen ffrårån hela åreret t vavarieratattt 
mellan 111212 ooch 1699. . FiFiguren vivisar, trots vvaria-
tititiononononerna, att bebeststånånded t t vavaririt förhållandndevis
stabbillilt tt unu der den akktutuele laa ppererioiodedenn.

Föör SvSvSvSvere ige som helhhetet rredovisar SSSSvevensnsk k
häckfågelttaxaxaxxererinii g, utifrånå  vinter-rr ooochcchch somm--
marpunktrutttttterererna, att arten minskakaattt t sis gnifi-
kantt ssedann 19775.5.5. EEEn kraftig minsknniiining g tycks, 
utififrårånn nämndada iinvnvnvn ene teringgsmmetoder, hahahh sskek tt 
unndederr pep rioden 11197975–20000000, men att bebestånåånån--
det sedadann har varitt sstsstabilt.ttt SStatandndndndarra drdrututteternnnr a aa
visar doockck en ököknniingngn , dockckkk ejj sisiiigng ifikakanntnt,,
sesedaan 199988,, säsärsrskikiiltltl ppåtåtaagaga lilig unnundeder r dedeen
ssesenanaaaststststeeee ttitit oåoåoåo rsrrr pepepeperiirriododenen. VaVaaVadddd gäggällllerer UUpppplalandnd
äärär ddett säkäkerrliligegegeennn fåfå ((iningeg n?n?) ) ) fåågelsl kådare som 
ininststämämmemerr i detta.

DeDet t ovovan rededovovisi adade e byggggerer i ssinin helheet t påpå 
hur många atlasrutor arten hhara  observerats i. 
Vi har således inga fakta som visar hur många
individer som har registrerats i respektive 
ruta. Det innebär med andra ord att det 
tidigare kan ha setts många fler individeer r i i
rutorna än vad det gör idag. Hadadee vi hhaft 
även dessa fakta hade vi kannskske haft en 
helt annan bild av populatioi nnsututvev cklingen 
sedan 1975 än vad somm ovo an rededovisats.

MTM
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Honna ga gulhhäämämmpplinng,
SerS innus sereririnuuss, ÖÖrrsskärss
fyrf  6 jjuni i 2201177.

FOOTO: JAAN WWÄÄRNBBBÄÄCKKKCK

KKKaKaKaKaajjajajajaja  CCCoCoCorvrvususus mmmonon dddededed llllulululuulaaaa
SSStStStttoorororraa ansamlingar (≥≥≥≥ 333 0000) hhar nnotttterrats 
sssåsåååvvväl i Uppsala sosomm Enköping uunndder 
aannnnaandra halvårett eenlnligt föföljandede; ; cirka 33 00000 0 
eeexxxxe  vidd CCentralsttts atatata ioionnen n,n, UUppsasalalaaaa 177//8 
((OOOwwe RRosengrgrene ); cirka 33 000 eexxx viddi  
dddaadd ggvattendammmem n, Uppsalala 26/88 (L( arrs 
GGGGoootborn) och ccirirka 4 000 exx Rommmbbberga, 
EEEnnnEE köping i skymnningen 28//11 (MMMMMartin 
TTTTjjjTTT ernberg). Andra fyrsiffriggaa antalll ((max 
11 500) har rappoorrterats somm förbiflyygggana de 
elllller födosökaandnde på andrara lokaler i innnllanndet 
eellellell r soomm insträckkanande ffrår n östteerr vvid 
kkkkusstten.

PW

RRRRåRååkak Corvus frugilegus
SSSaaaammantaget inräknades 171 bon (111117776 66 bonn n 
222000016). Utööver 95 bon i Björklingeee fafaannnns 
eennnndastst 76 bobon fördelade på femm ssmåm kkkoololononieieeer rr r 
iii UUUUpppsp ala enenlil gtg  följande: LLuthagssesesplanananaddenen 
(nnnn( yggammaal l kokololoni) 3 bobon, Vaksala ttoorgg––SSiviia––
UUUUUpUppsalla station n 191919,, MiMikak elskyrkaann 2000, Össtra 
ÅÅÅÅggÅÅ attaan 1166 samt Kunungsgagatan (södödrara ddelenn))
1188888888.. ÅÅÅrÅÅrÅÅÅrrrretetets hhäckningsreesuultatt t tyt cks föörr r övrigtgt 
hhhhahahahahhah vvvvvvvvvvararraraararittttt mmycy keket dåliggt mmmed mmånånå ga avvbrutna a
hhhhähääähhhähhäähäcckkkkckckckknnininininiin ngnngnggngaarrr.

SaSaSaSaS mmmmmaanfatttt iningngngsviss kkan säägä aass att ddddet för 
nänänänäääännännnnännnnnännnäärrvrvrvvr arara andde iintee e finfinfifinfinfinnnnnnsnsnsnsnnnn nnåggonon ljuuusnining g i i ssiikte föörr r 
rårråååråårååråråråååkkkakakakkak nnnn somm hähääckkkckkckkfåååfåf ggeegggel i i UpU planannd.d  Beestååååndndnd tetet äär 
nnnnnnunuuuuuununu så littet aatt deddededededeedeeet ttt t finfinfinnfififififinnsnsnsn aall anleddniiningng attt ta allala 
tttätättäääätttäännkn barara häännsyssyyynnn tttiilll de få par som finnns kvar.

FF

KKKKKKKrKrKK åka  CoCorvrvusuusus cccorrrrononono e
FFFFrFrrrrFrånå ååårererretsts bbböröröörrrjajaaaj nn kakakann enen iiakakktttttagellseseee ffffföörtjtjänännnaaa a 
aaaatttttttattt nnäämnmmnnasaas,, nnnäääämlmlmlmlmlmmmmlmlm igigigigigiggggeenen cirirrirka 660000 exxx ppåpåpååååååpååpppp  
KKKKKKKaKaKKKK lmlmmmmmmmmararararaararaaaaaaaaaa vviiv kekensnsss iiiss,,BBBBBBBålååååååå sta aaa 333133131313 //1/1//1/1 ((((((DDDaDaDaDDD g g LaLaLaL nnenneerffrfrfrr elelellelelddddtdt).))))  
IIIIII lllililililiilililiiillilililiiiliillil kkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhhkhkhkkhkhkhkhkhhkhhhheeteeeteteteeee mmeedddddd fffffffffööörörrrööröregegegeeggeeee åeåeååååååeåeåeåeåeåeåendnde e årr hhhhaarr ddooococococococcccccckk kk k kkk k iniinnnningggggagggagg  
sosoooossos mmmmmmmmmmmm hhhhhhehehhhhhhhh lslstt t fyrsssifififffifififfrfrfrfrfrfrfrf igigigigiggiggga a a aaa antatal reggigiiiiistststrereerrrararratstssts, ininininni tete 
enennnnnnnsss s ss påpåååpååpååå sstrträcäccccck kk kk viivivivivivivivv ddd ddd d ddd kkkkkustteenn. DeDeee 66666505050 eeeeexx sosooom mm
bobbobbbobob kfkfkfk örörörörrrdedd s påpppå sssssstrtrtrträcäcää kk moot t OO viviviviid ddd UUUndeeeederrsrssteenn n 2/2//22/4444
((F(F(F(F((( rreedrdrdrd ikkikkkkkik BBBBBBBBBBononnonnnddded stamm)) ärär dddocock k etttt t sttoorrrrrtt anannttatall 
ffffföör r aatattt tt vavvavavararararr  underer vvårrenennnen... InInInnnteeeee hhelllelelelerr r hhöhöststenn 
bjbjjb ödöddödd ppååååå nånåånn grgra a ssttträärärär kkckkc sususuusummmmmmmmororor aaavv v fofofof rrmmmatt ((≥≥
5005050550550550505 00)0)0)0)0 fråååån kkukukkuststtttstteennenen.. MyMyckett talllara ffförr aatttt de e 
fififififinfinnnfififififififinfinnfinskskksks a krkkrkrkkråååkkkkåkåkkoororo nana ii aallllt högrre grgrraddaddad blliirr kvvvaar 
pååpåpåpåpåppåpåppåpåpppp aaaaaandndnddndndddn raaarr ssssidiidi anan Ålaanddssss hahahavvv v ununndededer rr r r vvvvvvvivvivinntnntntteerereere nnn.n.

PPPWPWWWPWWWPWPWPWPWWWPWWWPWWP

SSvSvSvararartktktkktk åråråråkkakaka CCoCoCorvrvrvrvusususus cccorororonononee cococorororonenene
Två  fynd  fö re l i ggeer :r  1  ex  AsA pnäsä , ,
Rådmansö 30/4 (R(Roine Karlslssoson)n) ochh 1
ex mot NO RöRöddhäll, HHålålllnäs 2/5 (Andeersrs 
Erikssssonon)). FFrån AsAspnäs finns fyndd sesedann 
flflera år tillbakaka och man kakann anta att 
det är sammmma individ somom återkommmer 
årår eftterer åår. Denen iindndivivvvididi somommmmm ssågågs vid d 
RöRödhdhälä l “komm i flock mmededd kkkkajjajoror oooooochchchchhhhchcc kkråkokokok r r 
och drog rraakt ut öövver hhahahaaveveeveveett t mmmomom tttt NNNNON ”.

PWW

Korp Cororvuus s coocorar x
Två stora anansasamlmlmlingar ((≥≥ 1000000)))))))))) hahahhhhhhah r r rr rrrrrappoorrterats 
frf ån två lllookkalaler undder andndrrrararrrraar hhallallvvvav n avav 
fefefebbrbruau ri; cicirkrkrkaaa a 16161 0 ex vvidid överrnnnnnnnrnnnaaaaataaaaa tntntnninininggsplats
BBärrtbobo, TäT rnna 20202 /22 ((KaaKalllllllleeeeeee KKKKKKäKäälllleebrink)
ocochh mim nstt 13000 exx ööveev rfrfffllllylyyyllyggggaande mmot t 
”natattkvarterr” DDDrDraaggggmam nsnsbooobbo,,,, AAAAAAlAlAAA ttunaaa 224/4////2 2 
(EEvav  Johhanansssonon)).).). PWWW
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SSttStSStSStStarararareeee SSSSSSttutututurnrnrnrnusususuususus vvvv llulululululgagagagagag iriiririririsssss  VVVVVVUUUUUUUsssss
EnEndadastst ttre stotorara ansamlingar (≥ 1 000) har 
registrerats undererr året, att jämföra med fjolålåreet t 
då dylika noteraraadddes på ett 15-tal lokaleer.r ÅÅreretsts 
trtree har rapppporrterats enligt följandede; cirka 
22 00000 ex inflnflygygggananndddededed fffförörör öövev rnatttning i i södra 
VeVenndelsjönnn 11110/0//444 (M(M(Marra tiititiin n n AmA cofff)); cirka 
33 40400 LöLööövvsstataslätten, FFFununbbobobo 113/3 6 6 (Johan 
SöSödeddercrcccraaaanttz) samt cicirkrka 1 000000000 eex FFrörösthuultlt 
12/9 ((SSyylvve GuGuGusttafafssononn, RRRaaooul Weexix us).). 
StS orlelellekkekenn n pååpå åårretss flocockakarr ärärr ggeennnerererelelellt minndrd e 
änän fffjojojolålålålål rereerrr tststs ddititoo vivilklketet iiindndikikkkikeerererre aar atttt aaarrtrrrttene  har 
hahaftf  en dådåådådålililililiggg g hähähäckkckckningngsssssäsäsäsäsonong 200177171 . PWP

BoBooB finfinfi kkk Friningigillllla aa coelebbss
FrFrFrFrFrFrååån vårenennn fifififinnnnn ss tvtvå å ststräckcksusummmororro vvärrdad  attt 
nnänämnm a; cciirkkaa 1155 000000 0 exxx GGräsö 22//4/444/4 ((MMaaMartrrtinini  
IIrreese tedtd , MiiMMiM kkakakkk eelele MMalallmmmamaeeuuus)s)s) ooochc  cirrrrkkkaa 1100 0000000000 
momomom t tt N N KKoorsrssnnääässeett, Singööööö ssamma mmama ddaaaggaga  (ToToTT mamaamas s 
PäPäPärttr )). 

erererrere ssstotototot rarararara aaa tntntnt lalalala ppaasasasasssesesseserarararadddeededede hhhhhhhöösösösös flfltfltfltfltfltflytytytytyty ttntntntniniinniningegegeeegegegegg n nnnnnnVVVaVaVaVadddddd äägägägägäg llllllllllllll
leleltt bobemärkt förbib .dodock hhhee PWPWWWWWWPWWWPP

kBerggfinfinkk Fringilla mmontntififringilla
ora sträckantntall och intntee hehellllerer någågrrraaaaIngaa sto
ioner på hhäckckning hhar rrapappoportrtereraatsss.s  inddikati
t  en hääckckniningng kkononnnststt tatatereraddadadessese iii SSenast
områdett vara 22010 4,4, ppåå ÖrÖrskär. EnnnE liiiiggttttt rapporto
na i Svererigge – ananttaal l ocochhh föföförerekkoommmsssm tttt””” ”Fåglarn
e det ciirkrkaa 10100 0 par r i raapppportotoommmrådddeetttte  häckade
201010, memenn dededettt t vav rr säkkerligen enn kring 2
ttntnininngg.g.övövererskskat BBDBDDD

mmpplllplp inni gGuGulhlhämmä SSSeeererininusususu sseerrininnuus  [[1; 15;;;; 332;22;; 333]]]]]]s
dddd fififinnnnss frfrrrrånånånånnån mmajj–jjjuununnu i:i: 11 ex mmmot NVVVVVVV TrTrTreee e fyfyfyndndndn
a a HHööHHöHöggagarrnaa 1616166/55/5 ((AAndeersrsr EEEErikssoonnnn nSvSvenska

ssjununnu gag dnddnde eee hhanenee KKKKKåbåbååbo,o, UUpppp sasalala 6///66666 mmmm m fl)fl)fl)fl);; ; 111
jjörööörklklununnu d)d) saamamma t 11 2K2K+++ hohonnnaa ÖÖrsrskkkääärrr (L(Lararss BjBjB
ter SSchchhc mmimiimidtdttdtt mm flfl) och h 99/6 6 (S(SSSebeeebastiaaannn 6/6 6 (Pet
rg mm flflfl).)Sundbe MMMLLL
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Grönönfink   k CaCardrduueliis chloriis
Ansaamllingagarr oommfafattttanndede ttreresiifffrriga antal 
har rapporrteerats ffrår nn endadastst ssex lokalerr. 
Flest, varrdderara ccirirka 15050 ex,x, nnottererades dels 
vid Saaltlttänängegen,n, VVasassuundaa 3030/88 (Eskikil FrFribibbererg)g) 
ochh dedells vidd HHjäjälstat vvikeken n 17/10 (K(Kerermithth 
IlIllelerbrandnd).) SSåå fåfåfå ggrörönfinfinknkn arr somom dddetetta år hah r 
aldrigi  tidigi are regigistts reerarats ii rapportområded t.t. 
Arteenn foforttsäsätter sinin kkräräftf gågångng och det märks 
också å vid våvårra fågellbobord vinntet rttid. PaParasiten n 
gugulkl nonoppp äär sannnolikktt huvuvudodorssakakenen ttililll dedetttta.

PWPWW

StStegglilitts   CaCardrdueuelilis s cacardrduelis
StStorora a anansas mlmliningagarr ((≥≥ 2220000)) haharr reregiiststreer rrats på 
två lolokakaleler r uunundederr föförrstaa hhalalvavan n avav seppteemmber; 
cic rkkaa 404000 ex i en viltåker HHjäjälslstaaviikekenn
12–1144/9 (Peke ka Westin) och minnstst 35050 ex x
ÖvÖvre FFörörete 110/0/99 (P(Pekekka Westin). Därttililll hahar r
tresiffffriga antal (1000–1– 50 ex) noteratatss på 
ytterlligigare fyra lokaler u dndeer periodeden slutett 
aav augusti – börrjajajajann av novvemember. Ste lglitsen
ärär en av få frölöleevevanananndede arterr som det för
närvvaarannde gggåårårår rrrrikkikikttigtg bbbrara ffförörörö iiii ddetet uppländska 
jordbrb ukukslannndsdsdsdskakapepet,t, mmenn ävvev n i sts ädernaass 
paparkrkerer. PW

Grönsiska   CaCaardrdrdueuelililis sss spspspspininuuss 
Enndad st ettttt fyryyrssiffriigtgt antal har registrerats 
ununder åretet,, nänämlmligigigenenn ccciiriri kakak  1 00000 0 ex på sträck 
KäKäällllllllarararrbebebeberggr etet,, HHåHållnäs 266/33 ((((KaKaKaK lllll ee Brinelllell)l)l)l).
DDäDärutöver r finns tresifff riigag  antal rapappappopoportrtrtterade e
frrån eetttt 2200-tatal l lokakaleler,, flflflflerererrtatatatalelet t beelägna vivid
eller näraaraa kkkkususuustetetetenn.n FFööljaajandnde e llite stötööörrrrreee summm oror 
((((≥≥≥≥ 55500000000))) kakan n nänänän mmnmnmnaasasas ffrån våren: cciirka 500 ex
momot t SSV Örsrskäkär r 2020/4/4 (Peetttter HHaldén)n);; cirka 
500 ex sträckakandnde Fågelsundet 244/4/4 (Kalle 
BrB inell);; 80000 exex ssträckande Rookksörsviken, 
Gräsö 29/4 ((ClC aeaes Hansson)n) samt cirkkaa 
500 ex sträckaandn e Fågelsundeet t 29/4 (Johahan 
Södercrantz). Den största annsasamlm ingen sosom m 
noterades i inlandet under åreret var cirka 300 
ex Fyrisån vid Librobäckk, UUppsala a 28/10 
(J(Jörgen Sjöström). PWW

Hämplinng   Carduelis canannabinna
TrT e vintterfynd finns ffrår n årretets börjrjan; 1 
ex tilllsammmans mm ded vinintterdito BBärby, 
Danmararkk 8/1–222/1/  (Mattiaiass Larsson m fl); 

11 exx Fyrislulundnd, VVaksala 100/1/1 ((NiNiklklass HHjoortt)
occhh 11 exx föörbbiflygygaande ÖÖÖvrvre e FöFöreret t 1331 /2/2 
(Zackaririiaass SSvensson, Peter UUppppststu). FrFrånn 
våv reenn hhaharr sasammanlagt cirka 4300 eexx nonoteerarats 
floflockckvivviss vid ett tiotal lokokalalerer ii oodldliningsgsbybygdgdenen.
Stora ansamlinngag r (≥≥ 50)0) hharr rapapappop rttereratats s
från fyra av ddemem;; cirkkaa 5050 exx RRogag rnna,a, 
Tierp 8/4 (Håkåkann MMararkskstetedtdt)); ccirkaa 550 0 exex 
Suundndbrb omomarkk, BBälä inngeg 1155/44 (ÅÅkke Bererg)g ; cicirkrka 
6060 eexx Vatttthoholma, LLenna a 166/4/4 ((ArA on Noorrby) 
sasamtm cciriirkaka 5500 ex. Ekkebeby,y,y  Knutbby y 1818/4/4 ((Tomas 
KjKjelelssssonon).)

Från sommmaarerenn kakann tvvåå lite större e antatall 
nämnas ffrån SaS ltltänngen, Vassundnda;a  vararderara 
cirka 40 ex 5/7 rer spspekektit vve 23/3/88 (Fredrrikk && 
Eskil Friberg).

UnUndederr höhöststen ((ses ptptember–okktobeber) 
har r cicirka 707055 exex rapppoportr eratatss ffrånn ddrygt 
ett tiottaal lokokaler. TTresiffrigga a antatal l föföreligger 
från tvåvå aav v dessa, nämligen cirka 10000 exex 
Högstena, Torstunana 11/9 (Annika a RRastén, 
Curt Johnssoson)n) oochch ccirka 200 ex GöGörlrlini ge, 
Biskopskkulullala 223/3/99 (R(Robobert Bünsow).

Frånån årets avslutanddee vintermånaad d finnss 
tvtvå å ffynd registrerade:e: 3 ex Hormrmese ta, 
Biskopo skkkskuulla 23/3/1212 ((EElisabeth Stturesssosonn, 
SvSvanantete Söderhoolml ) och 1 ex Biskokopspskukulla 
k:a 29/112 (AAroronn NoNorrbyb )). Detet hhääckande 
beståndet tyckkss för närvarande vvara stababililt t 
och arten är inte längre rödlistad. WPW

ViViVVintntntntere hämpmpmpm lililingngng   CCaCardrdueueliis flaflafl viror sttririis  VVUUs
UnUndeded r r ppepep rioden 1111///1/ –22220/0/00 44 hahaharrrr ininntee mmmmini dre
ään cirirkka 1 600 ex rrapappoortr ereratatsss frfrfrånån sspprididda 
lokaleerr ii det uppländsdskak jjorordbdbruuksksllla dnd kskkapet. 
Det är avssevevärt måmångngaa flflerer jjämä fört mmeded 
närmast föreegåg ende åår.r Tresiffriga antalal 
haharr rar pporteratsts fråån n sjjuu lokaler enligt 
följannde; cirka 1000 ex. BäB rbby,y, Danmark 6/1 
(MMicickeke Johansssoon, UlU ric Ilvéus); cirka 100 
exex BBiskkopskukulla k:a 28/1 (Stefan Paulin 
m fl); cirka 1110 ex. Lilla Ultuna 4/3 (Ingo 
& BBarbbara Leibiger); minst 250 ex Gamla
UUppsala 8/4 (Pekka Westin); cirka 120 ex N 
Månkarbo, Tierp 12/4 (Raoul Wexius, Gunnar 
Ehrenroth); cirka 300 ex Stamsjön, Faringege 
2020/4/4 ((BBrititaa TiT bell, Mats Edhololm)m) och cirka 
120 ex. Kråkbobo, Tegelsmoorra 20/4 (David 
Klingberg, Oskar JJonsson). FFrån våren har en 
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sen n avavslslututandee iakakttagelsee registrerats; 4 ex
sts räräckc anandede BBjjörnrn 113/5 5 (Johohan Nilsson, Johan 
SSödercrcranttz)z).

FrF ån anddndrara hhaalvåreret finns fynd från
peperiiododenen 330/0/9–9–2929/1/122 ocochh tootaaltl  har cirka 
555500 exex regegistreraats. DDett är babara eenn tredjedel 
såsåså mmånngagg ssomm uundndeer årets iinlnleddnin ngg oochc  inget 
tresiffriggt t ananttall hahar r nooteteraratsts. Flest, cirkaa 770 ex,, 
sågs vid Hormeestta,a, BBisiskokopsp kuulllla 11/112 ((Percyy 
Frrededriksson, Bjöörnrn LLindkvistt).) ÄÄvven n om åretss 
skskörörd av vinterhämplingar käännnnss ssom fleer r ään 
nänärmmast föregående år, är arten likväl rödödlil sttadad 
dåd dden hhäcäckak nde popuulationen i llana dedet t är 
liliteen.n. PW

GrGråsåsisiskaka   CaCardrduelis flammea 
Inga rikktiigtgt sttora antal observeverar des undeer 
årå ets inledndning. Från jaannuari–fef bruari 
fifinns trt essififfrfriga antal raapporteradde från
bara tree lokokaler: minst 2000 ex Horrmesta, 
BiBiskopskskululla 2 och 21/1 (CChrhrisisteter r FForsbergg, 
OOla Andedersson); cirka 250 ex Korskrogeen,n, 
FrF ösöslundda a 10/1 (Martin Tjernberg) samt cirka 
202000 ex Övre Föret 22/1 (Per Åsberg, Maalilin 
Erikssonon).).

Sommmarara fyfynd är inte ssåå vavannliggggaaa, mmmmeenene  
frånånn hhhhääcäcknkniingsstititiid dd (bb(b( örörörrjajajj n av juni–bööörjjana  av 
aua gug sti) fifinnnns s obbseervrvatatioionenner r noteradededede ppå en 
handndfufulll  lokalere llänä gs kkusteeen.n På en avv dededd ssa 
kokonstateradedes lyckadad hhäcä knknnnini g även dddetetta år: 
1 adult sågs flflyyga med föföödddad  till trrreee unungar på 
Örsten, Singö 220/7 ((Frededddriik Bonndndestaam)m .

Från mitteten av seppttetembbm erer ffraramm till 
slutete aavv nnovember förörrekekoomom ttididdvivivv ss ststorora a
sträckrörerelser vvidid kkuusususteteteennn n ococochh h såsåväväääll l trtrtree- ssomomo  
fyrsiffrfrigiga anntatall hahar rrappororteteraatststss ffff årårånn etetetett ttt
355-tat l lookakaleler. FFölöljajandnde ririktigt t ststtoora antal l
((≥≥ 55 000) kan nämnas: mminst 55 000 0 exex 
sträckande Örskär 7/10 ((SvSvantee SSödödererholm 
m fl); cirka 8 000 ex mmot SV Fågelsundet 
15/10 (Lennart Södödererlulund); minst 5 000 ex 
sträckande Örsrskäkär 15/10 (Magnus Rignell m 
fl)); miminsnstt 5 0000 ex sträckande Låggrundet, 
Forsmark 16/10 (Annika Rastén m fl); minst 
5 000 ex sträckande Långsandsörarna 1/11 
(Per Johan Ulfendahl) samt mmininst 10 000 ex 
påp  sträck Björn 1/1 11 (Kaalllle BrB inele l). Vi får gå 
tillbaka till höstenn 22002 föför att fifinna en lika 
omfattande flyttning sosom dedennnna höst.

De oomffatttandnde stträckckrörörelssere nana eebbbb ade 
snsnabbbt ut unnundeddd r nonovembmber oochch uunnderr 
deceembm er var artenen fåttaaligg i rapappoportrtomområrådet.t  
Deen största ansamlm inngegen sosomm m rapporteterats 
frånån decemmbeber r ärär ccirirka 225500 eex BiBiskopopsskulla 
k:a 3/3/12 (MaMartrtinin Tjernbbeergrg). PWW

Snösiska   Acannththis flammmea a exexilipipeses
Från årets iinlnleedning, fyfyndnd fifinns s frfrånn ppereriodenn 
1/1/1–16/3, haharr sasammmmanntat gegett cirrka  775 ex
rarappppororteterrats i rrapappoportr ommrråded t ava ddenennan  
tit didigagarere ””fufullllfjfjäädraded ”” ara t som m nunumemerara 
dedegrgradadereratats tiill att vara a enen rrasas aavv gråsiska. 
FlFlesstt, 110 ex, nonoteteeraradedess ii enen flfloock med vavanlnligiga
grgråsiskok r Roogagarnrna,a,TTieierprp 22/1 (Martinn AAmcoff)f) 
occh h påp andndra pplalatsts 8 ex likakaleleddes bbland vavanlnligigga 
grrg åsåsisiskokor MaM ln, Tieerp 114/1 (Kalle  BrBrBrBrininell)).

FrFrånån andndrara hhalvååreet, ffynynd dd d finnnss frfrånån 
periioddo ene 115/5 10–31/1212, har tottot tatalltllt cirkka 110 ex
bokfkförörtsts. Störst aanntal, minst t 2525525 eex, fananns i en
enenorm flock medd ggråråsisiskor vidddd Ledskär 33/1/111
(Johan Södercrantz, Tobiass HHHHamamamammmmama bbrberererg)gg . 
DäDärmrmed har totallt t cic rka 185 snnössiskoor 
rappppororteraatsts underr ååreret. Så mmånga har inte 
registreraatsts sededanan 1199995,5 ddåå rerekkordmångga a 292
ex oobsbsbserere verades. PWPWW

Bändelkorsrssnänänn bbbbbb   Loxia leucoptera 
Arten uppvisisisadadade invasionstendensnsserer längs 
kusttene , fraamfööförrrr ala lt under juli, mmmmene  det 
helala kkom av sisig g oococh det bllev aldrig g nånågon
storor invnvasa ion. DDe trtre störststtta numerärenn soooomm m
rapporteterats är allala från kukuststenenenen jjululi;i; 7700 exexex 
Örsten, SiSingö 2323//77 ((Freddriiriikkk BoBonndndn esta )mm)m); ; 
9090 eex mom t t SVSV FFågågeelelsuunddndetetetet 221/1/7 7 (L(L(L( enennanaa trt 
SSöSöS dededederlrlrlr uununu d)d)d)d) ssssamamaamtt miminsnsstttt 5050 eex (f(flelerara 
ssmåffåflollockckarar)) föföförbrbififlylygagandndnde ÖrÖ sten 27/7/7 
(F(Frer drdrikik BBoonded stamm).). BBorrtstsetett t frånån jananuuarii,,
appriil l ococh h maj finfinnsns ddetet ffyny d frrånån åårerets övrvrigiga a 
månader, men i de flesta faalll  bara några få 
individer åt gången. Under året registrerades
sammanlagt cirka 600 ex, att jämföra med 
cirka 975 ex 2016 och 95 ex 2015. PW

Mindre korsnäbb   Loxia curvirostrtraa
På samma sätt som under 201616 uppträdde 
arten även detta år i ganska hhögga a anantal utmed
kusten under sommaren, ffrärämsm t frånn slutet av 
juni – början av augusti. MMinsnst trt esiffrigigaa anantal 
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har r rar ppoorteerratsts ffråån av ffågågell kskåddaarree flflitigt 
frekvev nteradade kkuststlolokakaleler vidd ddryyggtt ett tiotal 
tillfällen, soomm flestst cirrka 80000 eex x sträräckandede 
Fågelsundedet 2323/6/  (Kallllee BrBBrininelll)l) samt vid 
Örstenen ccirirkak 660000 eex momot t O O 4/7 7 ochh cicicirkrka a
1 20000 ex motot NNNOO 311/7/7 ((FrFrededrik Bondndesestat m)m). 
OmOm vi skskalalll trtrooo rarapppporro tet riringngenn vvar ingngen 
inlanddslokokal i närärheeh teten n avav tresiffriga antalal 
undeder r årårett. Kortvaaririgttg ggannskska a många mindre 
korsnänäbbarar, mmen det t blblev sållede ess alddririg g någoott 
ririktktigt t sstorrt innvav sionnssår. NNärär sskakallll vvi i åtåterer ffå å
upupplplevva a mänggded r ssomm åråreen 1199990,0, 2200002 occhhh 
202009090 ?? PPW

StStörörrere kkoro snnäbäbbb   LoLoxixix aa pypytitiopopsisittacacussu
Arteen n ärär rrrapappoportrtereradd ffrårånn årårete s sammtliga 
måm nan deder, bbåde frånå  inlandet ocochh vid d kuk ststenen. 
FFlertatalet fyyndnd rör enstaka indivvidider ellerer 
smsmärree ssälällslskakap,p, mmenen flockar innehåållllanndeed  
minst t 20 ex hah r noteerats vid ett dusssisintntal 
tillfällllen. De allra stöörstta flockararna har, , 
ssom vanligt, regeggisisisistrtrerats vividd kusten; 535  ex 
KoKorsnäset, Singögöög 33330/0/00 77 (Tommas Pärt); 50 
ex ÖÖrskäk r 27272727/9/9/9/9 ((Peettttteer HHHHala dédén); 40 ex
sträckkanande BBBBjöjöjöjörnrn 228/8/9 9 (U(Ulflf Jooohanssssono , Timomo 
SaSamamanenen) och ca a 10100 0 exex ÖÖÖÖrsrskäkärr 1/10 (Petter 
Haldén, Peter Schmmididiidt)t). FrrrFrånån inlnlnllaaananddedett t ärääär det 
två fyynd som sstitii kckckerer uuuutttt lilililitetet vvadad ggääller anntat llet, 
näämligen 2223 eex KKvav rnr berget, Hjälstaviken 
2/2/10 ((Pekkkka a WeWestststinin)))) oocchh 222 eexx Hågadalen, 
UpUpUpppspspspsalalalalaaa a 1717171 /1/1/122 2 (P(Per Erikssso ))n). . SaSaSammm antaagegegegett t
vvavar 20177 eett bra år föör arten, mennn äänddndndåå åå långt t
frrån ddetet sstotorara iinvn assioonsn årårårretetet 222200003.3 PWW

RoRoRoRosesse fifinfinfinknk   k CaCaCaC rprprprpododododaacacus erythrinunus   VU
SaSammmmantaagegett rarappporteterades cirkkaa 220 
sjungande hahanaar hörda i rapporrtotområdet 
ununder peperir oddenen 18/8 5–24/7. Det t ärär betydligt 
fler än dde 1282 ssomo  registrererades underer 
fjolåret. Vi får ggåå tillbaka till 20113 för att finnnna 
ett högre antal (=220). Som vavanlnliigt domineerararr 
kustnära lokaler och öar fynndbd ilden medan 
det är mer tunnsått mellan rreveviren i inln andet. 
TrTrots den höga ornitologiska aktktiiviteten kkring 
Uppspsala a var antalet revirhävdadandn e här, och i 
områdenna väster och syydvdväst omm staden, ffå.å.

Enligtgt Svensk fågeltaaxering g föförefallleer den 
minsknkningg som noteterar ts undnder en följjd d av år 
nu på atttt plana utut. Under dede ssenaste tiio åren 

ärär ddene  negatatiiviva föförändringenen ååtmtmininstonone inintte 
statatisistit skt ssäkekerrställlld.d. PPWW

TaT lllbibittt   PiPiinnicola enucleator
DeDett vavvarr en del tallbitarar ppåå gågångng ii sslulutetett avav 
2016, men det t blb ev aalldriig g nånågrrg a a riiriktkktigt sttorora a
antal. Totalt rarappppoorteraadeedes  11900 inndidiviv deder.r. 
Det är därför föf rvvånånå anandede aatttt sså ppasss mmånångaga 
soomm cicirkka 333300 exex rapappoortr ereraddes från n jaj nunuari 
ocochh fef bruauarir 20177, soom fflestst cirka 660 ex 
”K”Knypppplalannvägenn”, VVeenndel 211/1/1 ((KeKenneth
PlPlese s mm fl)fl). FrF ånån marars ococh appririll finns sedana tt åvå 
ffynd: 1 sjungaanddn ee HoHornrnbbäckcken, Östervålåla 5//3 3
(Kjell-ArArnen  Larsssonon) ochh 2 ex BBåtåtforss 14/4/44 
(Michael Tholin m m flfl)fl).

Efter ett myckcket udddaa sommarfyndnd;; 3 exexx 
förbbifliflygyganandede NNorrbbodo a,a  Gräsö 26/6/7 (Å(Åkke 
Karlrlsésén), dröjöjdede ddetet ttilll l 3030/9/  innnnanan artrten åter 
observeeradees. Ytte lrliigare etett t ffåtatall fyfynd finns 
fram tillll slluutet av oktober, men det var fföörstst 
från och de sista daagagarna i månaden n sosom det 
blev uppennbabartrt aatttt ddet var en invavasisionon på 
gång. Unndeder r dede fförörststa a dad garna av novovemembeber 
var arrteten synnerligen flyttttningsbenäggenen medd 
ststororaa antal observerade e påpå flera lokaleler r läl ngs 
kustenen, sososom fleestst mmininstst 410 ex Björö n 3/3/1111 
(KKalallee Brinell m flfl) och minst 200 ex ÖÖrsrskär
samma dadag (MMarartitin n IrIrestet dtdt)). ÄÄvven n om den 
absoluta merpaparrten av tallbitarna a sågsg  länängsgs 
kusten, sågs flockar även i inlandet. Tack vaare 
nänänänärhrhrhheete en till UpUppspsp ala blev de sju inndididivividedeederr r r
(t(t((tillilillfflflfäälligt sågågågågss 141414 eeeex)x) ssomm kalasa ade e påå rrröön bnbäär 
ii SuuSunnnnererere stabackeeekennn 14444/1/1// 1–3/3/3 121112 ((NiNilsss-Olof 
JJerlining m fl) de sannnololikt t memestst vvvälälää sstududerada e
tallbiitatarnrna i rapportotområdådet uundnder årettt.

Från 20 0 ses ptemmbeberr frframam ttili l årets slutut 
registrerades grgrovt rääknknatat cirka 3 200 exex 
ii rarapppportområddete , dedet ststoora flertalet påå 
kustnnära lokaler. TTotalsumu mam n för året blir 
därmrmeed cirka 3 50500 exe  och så många har inte 
bobokfkförts sedanan det stora invasionsåret 2000
då cirka 8 00000 ex inräknades. Årets antal är 
sålededes ddet näst högsta på många år och vi får 
ågå ttillbaka till 1970-talet för att finna högre 

numerär. PW

DoDo hmherree   PyP rrhula pyrrhulaa
Även från dettaa årår finns det etett par rapporter 
om sträckande dommherrar frrånå  kusten; 40 ex 
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KäKällllararbebergrget, HHåållllnäs 166/3 (Kalle Brinell) 
oco hh 3113 eexx RoRoksksörörssvikkeen, GrG äsö 18/3 (Claes 
HHanssoson)). II öövrigtgt hhara  floockar innehållande 
mminsst 255 eex rar pppporortteratsts ffrårån ett tiotal lokaler 
unundeder r åråret, såsåväväll vivid d kukuststenen ssommo  i inlandet, 
blblanand d anannan t cirkrka 5050 ex Svvenskkaa Högarna 
202020/1/1/10 0 (B(B(Bilill Doouhuhaan, Mikakaelel ÅÅÅsbs erg)g). PW

Stenknäckk   k CoCocccotothrhrauauststes ccococcathrarausstes
Enn ansamling iinnnnehållandnde hehelaa 170 ex x 
obobsserverades vid Gottsundaagigipepp nn, Upppsasalla 
7/7/33 (H(Hans Nissen). Det kan ha funnnititss flefler r 
dåd ffåågellmaatntningar fanns s i närheten. Deetttta a är 
ded n n ututana jjämmföf relse största ansamlining g som 
rarapppporteraratsts ffrrån rapportområdet (titididigagare 
haharr sosom m flflesst 60 ex noterats vid etttt ppar 
tillfällenn). UUtööver detta har tvvåsåsifi friga antaall, 
sos m flefl st 3377 ex, registreraatts på knknappt ett 
202 -tal lokakaleler,r  flertalet i ococh krk ing UUppsp ala. 
UtUtööver ffynynded n i Uppsala, aartens huvuvudfäste 
i i rapporortotområdet, kan två floflockckarar nämnas: 
mim nst 300 eex Solbacken, Gryta 26/1 (Gunnanarr 
StSteieinhololtztz) och 37 ex i slånbärsbuskage
RöRönnby, Östuna 1/2 (Bill Douhan). PWPW

LaLappspparrvv   v CaC lcarius lappononicicusus  VVVUUUs
Ennstststaakkaka vivintererfyfyfyfynddnd hhhar numera nnnärmrmast 
bblbb ivi it en rer geg l ococh h frfrånån ååårerets börjaaaan nn finns 
obseservrvatationer rar pppporteteradedee från tre lololokakakk ler 
dädär de sälällslskapat memed gggug lsparvarrr:: 2 ex 
Garnsängarna, , Biskkopskskululululla 4–8/1/1//1 ((AnA ders 
Eriksson m fl);; 2 ex NoNooorrby ggåårård, VVakaksala
4–9/1 (Nils-OOlof Jerlingggg mm flfl)) sasamtmt 1 ex
Hånsn taslslätättten, Lena 26266/2/2 (((RaRagngnnnararaa HHalall,l, 
Torbjörnn EEbebenhnhararrrd)d)d)d). PåPåPå dde tvvvtvååå sesenananarer  
lokalernrna a såsågsgs aartrtenen ääven ii dedececeembmbmbmberer åååårerereret ttt
innan.

II samband med vårflflyttnningen n hahar r totaaltt 
16 individer rapporteratatss ffrån ttololv lolokaler,
flertalet belägna nära kuussten, under perioden 
mars–mitten av majaj. BoBortsett från de 5 ex
som sågs vid LLededskärsavfarten 16/4 (Richard 
Brahahmsmsttaedd )t), har bara enstaka individer 
observerats (denna flock var för övrigt den 
största under hela året).

Observationer i sambanndd med höst-
flf yttningen har r rappororteterats från slutet 
av augusti fram titilll  slutetet t av ooktk ober och 
sammanfattningsvis hharar 433 exx nnoterats på ett 

2525-tal lookkaler. SSomom flese t såsågsgs 4 exx påpå MMåsåsststen, 
SiSingn öö 29/9 (ToToomammm s PäPärtrt). Avvslutnininngsgsvivis fifinnss 
från ddecembeb r ytteerlr igarare nånågrraa vivintn ererfyyndnd attt 
näämmna: 1 ex (tillssamammamans mmeded snööspararvar) 
Gäästs re, Frösösththulultt 33 (Raggnnaarr HaHallll m flfl)) och
13/1122 (Yngveve HHareland)d); ; 11 ex LLövvststaslättenn,, 
Lagga 1313/12 (Nillss--Olof JJererlilingng); 1 eexx TjTjoco kskstata, 
Danmark k 25/12 2 (N(Nils-Olofof JJererlil ngg)) sasamtm 11 eex
Tisby, Simmtutunna 30/122 ((BeBenngt OtOttoossssonon).

Totalsummmamann raapppporortet raradede laappsspaparvrvar 
unundederr 20201717 stannnarar vvidid 668 exex. DeD t ärr bbettydydliligtg  
läl grgre e jäjämfmförörtt memed d året iinnnnan (=12525))) ocochh enen 
avav ddee lälägsgsta åårssummorornana nnågågononsisin. Enligt 
SvSvennskk fågeltataxxeeriringng hharr ttrerenden förr aartrtene  
sosom häh ckfågegell i i deddenn svsvenenska fjällvärrldlden varitit 
klklarart negagattiv unundeder hela 2200000-talet. PWPW

SnSnösöspaparvrv   PlPlecectrtropophennax x nivavaliliss
Frånn fförö ststa halvåretet har ttttototalalt 1 035 ex 
rappppororteterrats fram m till och mmededded 22211/4, vvilket är
klklart fler än de 737388 exex som nooototerades u dnder 
motsvarande period 22010 6. Dene ssstötötötörsrsrsrsttatata flflfloccckekekk n 
vaarr dede cirka 200 ex x sosom sågs vidid UUggggelsttaa, 
Leenana 225/3 (P(Per Andndererssson).

Totalslsumummamann föför anandrdraa halvåret, fyf nd 
finfi nsn ffffrårån och med d 5/5/100, , ststanannanarr ppå cirrkakaa 
1 080 0 exxxx. Det är betyddliligtgt fler än deeee ccirirkaka 
385 ex somomm bbokokoo ffördes uundder motttsvsvvs aarandede 
period året inininnnnan. Den överlägsttetettt sstörsta 
ansaamlm ingeenn vavarr r dedd  som flest cirkaaaa 404 0 ex 
som m uuppehöllll ssiigig vid GGäsä tre, Fröööststs huh lt, 
föreretrträdädesvis i en oooslslagen kkorooo nåker, från 2424244/1/1//1111
fram tilill l årets sllut ((YYnYY gveeee HaHarereeelalalalanddn mm flfl).

Totaalssumu man n fööför r året bbbllelevv såsåleeeleded s ciirkkkrkaa 
22 1115 exx, , etett t rresusultltttatta ssomommm vidida a ööövövererststigigger 
ffjfjfjolollåråråråretetetets sss ccicic rkrkrkrka aaa 1111 12121125 5 exex, memeeennnn ssesesetttt uur r etettt lälängngrere 
pperspektktivi äärr ininini ttete eensn  åreetsts rresullttat något att 
imimpponeneraras s av. DeD t gåår r foforrtsaatttt ddålå igt föför dedenna a
kalffjäjällllsasartr . PWPW

Mörkögd junco   Junco hyemalis   [0; 0; 0; 1]s
En 2K+ hane rastade på Svenska Högarna 
14/5 (Anders Eriksson m fl). Det minst 
oväntade med detta fantastiska fynd är aatttt 
det av alla våra fina uppländska fåfågegellll kokaler 
var just Svenska Högarna somm fifick äran att 
leverera denna nya art för lanndedet.. FFågå eln upp-
täcktes på sången, men detet dröjde enen stund 
innan polletten trillade nnedd (sås gs åteerr ii fäfält)
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och arten kunde bestämmamass. TTrots tre fynd i 
Norge och ett i Danmarkk var mörkögd junco 
knappast en av de arteerr som stod överst på 
väntelistan över nyaa fförör Sverige. Den häckar 
i Nordamerika därr dedet finns ett stort antal 
underarter. Nomiinanatrasen hyemalis (”slate-
coloured juncoco”)”) hhäckar i ett stort område i
Kanada och nnorra USA och övervintrar ända
ned till Mexicco. En rimlig gissning är att fågeln
anlände tiillll västra Europa under föregående
höst därär dden lyckades övervintra för att sedan 
dra siigg norrut under våren i hopp om att hitta 
lämpliigg häckningsmiljö och en partner. Man 
kan unundra var den tog vägen efter sitttt kkorortata 
stoppp på Svenska Högarna? PH

GuGulslspap rv   v Emberiza citrinella  VVUU
FrF ån årets inledning har storara ansammlilingar
((≥ 500) rapporterats från fem lokaler unndeder 

periodden 4/1–11/3, alla beelälägna i odlings-
bygdgdeen. Fyrsiffriga antal har nnoterats eenlnligigt t 
fööljljana de; cirka 1 500 ex Garnnängarna, BiB -
skopskskulullala 5–6/1 (Martin Tjeerrnberg, Matsts 
Brisegård); cicirka 1 000 ex Nororrbrby y gård, VaVakk-
sala 7/1 (Martrtin Tjernberg) ococh h cicirkrka a 1 0000 
ex Ekeby gravfvfält, Lena 8/11 (C(Cururt t JoJ hnssoon, 
Annika Rastén)). . De 119 ex x som innrär knadeses 
påå sträck vid Rokksörsvikkenen, GrG äsö ö 22/4 (Claes
Hansson) var een ovanliligtgt sstotor r sträcksumma i
rapportområdådet.

FrFrånån sseenhösten ffram till nyår (19/11–
311//12) har stora anttal (≥ 5000) noterats på 
bara två lokala er; ciirkrka 600 ex Garnängarna,
Biskopskullaa 2222/12 (Curt Johnsson, Yngve
Hareland) och h cirka 700 ex Gästre, Frösthultt 
232 /12 (Svante Södederholm, Eliisasabebeth Stures-
son n m fl)fl). Ännu inggete  hopp ii sikte för denna
rödldlisistatadede aart. PW

 1k Dvärgsparv, Emberiza pusilla, Röder (Blidlidö) 23 september 20117. r FOTFOTO: O: MAGNUS LILJEFORRSS
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Ortolaannsspaparv   EmEmbeb riza hhorrtutulalanana   VUU
Under r våvårflrflytyttntningen gjordes ninio fyfyfynnd av
enstakkaa rarasttanandede fåglaarr viv d kusttenn eller på 
skärrggågårdrdsösöar underer perioiodeden 11/5–1/6.
SaSaSammtidigt annläländndee andra till lokaler i rapp-
pportområdedet för att hävdvda a rerevir. PPå grundvdval 
avav sspontananrapporteringngenen, mem n n fframamföförr alalllt 
ririktktadade e inni veventeringar, kkanan vi susummm era endaasts  
222 rrevirhähävdanande hanar förördelade på åtta loo--
kkaler.r FFlelertr alet aav dessa (= 14)4) registrerades på 
tre lokaler nonordrdväst om Enkköping, nämliggenen 
Benanalalatotorprpenen ooch S Södödeerby (Sparrsrsätätrara))
samtmt Lundby (Tillinge)e). Övvririgga fynd d gjjororddes 
vid Hyyvlvliningegeåså en, Torstutunana 33 hhanar; ; AmAmnö, 
Veckholmm 1; GGrystaviikeken, HHacksta 22; ; StStoro a 
Vallskogog, Bälingge e 1 ocochh EkEklulundndshov, Upppspsalla 
1 (sjöönng endast t ttre daagar i mittenen aav maj, möjöj-
ligeenn en rastandde indidivvid somm lämnadde lokalen 
för r att dra vidaree)). Inga hööstfynd föreeliggger.

OrO totolansparvens minsskning i UUppland
(och SSverige) är bekymmersamam oochch mycket 
allvarlilig. Vid en genomgång av resultatet frrånån 
atlasinnventeringen (1974–1986) kombine-
rat mmed spontanrapporteringen under deden
akktutuelellala ppererioiodeden,n, beräkäknanades det hähäckckande 
beståndet t i i lalandskapet i börrjajann avav 19898980000--tatattalelelelet tt
titt lllll mmmiiininstst 11 3000 00 papapap r rr (S(S(S(Stet nlund 1985,, , i FiFiU). 
SoSom alltidd vidid invn enenteteriringnggarar och, intetetete minst, 
sponontatanrn apportrterrini g finfinns dddoocock k ett möörkrkkrkere tal 
sosom kan vaarara betydanandede. AnAnnnddrd a data inddndndiiki erar 
nämligen att bbestååndett vvvviiidi  dennananna tttididpunkt 
kan ha varit så å stort soommmm 3 00000 0 pap r. EEnligt 
spontanrappoorrteringen föfööörerefaafalll erer bbeseståtåndet 
unded r dedenn efterföljanddeee titioåååoårsrspepeririiriododoo enen hha a
minskat mem d d 4040–5000 %%,%,%, vvvvililililkekekettt i i såså ffffalalallll iininnenebäbääb r 
att beeststånåndedet ii böbörrjann av 19199090-ttatatalelelelet t hahahaadededede 
redud ceraatsts ttililll ii ststororleleksksorrdnd ingeenn 111 5000 par.

NNedgången fortsatte sesedan i i raasandde 
fart. I början av 2000-tatalelett sponontatanrrapa por-rr
terades drygt 100 reviirhrhävdande hanar/år i 
rapportområdet, och h i i nnuläget, trots riktade
inventeringar ocochh biotopförbättrande åtgär-rr
ded r, eendndast några tiotal individer. Om den 
negativa trenden fortsätter lär arten snart 
vara utgången som häckfågel i landskapet!
Vad den dramatiska minskningn en beror på 
ärä  omdiskuterad,d  men jakaktt kkring MeM delhavet 
och händelser i övverervintriingngsomrråådet i Afrika
har betydelse. Givetvivis s finfi nsns ddetet faktorer även

på hemmaplan ssomom kkann hhaa betytydedelslse e ii sasam-
manhanget. MTT

Videspppparararvv Emberirizaza rrususticaa  VVU
ViV despppparv v ärär eenn avav de fåfåågegellarttere  somom har
miminskat memestst ii landeett uunder r seennare tidd..
TrTrots dedet gjordes,s, i jämföföörerelslse memedd titidid gagaree
år under 20000--tatalet, förhhåållllana deeviviss mååm ngnga 
fynd i rapppoportområådedet t uundeerr deenn gågångnaa
höhösten, nämlligigenen 114 gogodkdkänändada fför ppubbliliceriring 
omomfafattttanandde 20 exx 116/6/8–8–244/9/9. FyF ra aav fyyndndene  
gjgjorordedes s ii ininlalandndet, resttererande vvidid kkkusustetenn 
elellelerr påpå sskärggårdsöar. Somom mmesstt nnoterades 
55 exx BBjöj rn 223/3/99 (J(Johohanan SSödödercrantztz, PePer
AnA ded rsson)) oochchh 33 eexx RöRödder, Blidö 116/6/8 (Dagg 
LaLanenerfeldtdt)). MTMT

DvDvärärgsgspaparvvv EmEmbeberizaa pusu illlala
[3; 141 ; 2626; 44]   VU
Fyrara ffynyndd, varavv ett underer vvvvåråren, ininnebär
tatangerad rekordnd ototerering (fyra aaa även 2201016)6)
för rapportområdett. Som vaaaanllnlnligigigigtttt vvar r dededd t 
påpå ööara  i skärgården n oco h längs kukuststenen somm 
fåglglararnana hitittatades: 1 eex x SSvenskkaa HHögarna 13/5
(A(( nders EErikkssssonon mm flfl);); 11 11KK Röder, BBlidö 
23/9/99 ((((MaM gnus Liljejefofors, Peeteter r LuLunndbergrgg);););
1 ex BBjöjööörnrnr  24/9 (Johanan Södercrantzztztz, PePerr 
Andersson n mm mm fl)fl))) och 1 ex Måssten, SSinniningggö 26/9 9
(Tomas Pärt,, ÅÅÅÅkkek  Berg).

VåV rfynnd d ärr oooovavavv nliga, årets obsssserervation 
är bblolottt den sjujundddn e e i rappporrtområddetetett. HöH s-
tensns ttrere individideerer var välälll samlade i tt didididenenen
(23–266/9/9), men ffrååråånn n tidididiiggag rere åååårrrr finfinnsns ffynnnyndd d d
2/9–17/1/11. MTMTMTMT

SSäSäS vsvssspapapaparvrvrvrvv EmEmEmEmbebebeberirirrizaza sschchoeoeninininiclclclclusuus  VVUUss
FFrFråån åårer tst ttvåvåvåå ffförörststa vintntteeermåånader (3/1/1–
2626/2/2)) hahar r vvarddera 1 exex rrappoportrtere ats påpå ttootalt t
sju lolokakaleler. Det äär r ettt nnågot såså nnärär resulultatat,t, 
men betydligt sämre är fjolåreetst  sammantaget 
36 ex på tio lokaler under motsvarande 
period.

Från december föreligger vinterfynd från
sex lokaler. Flest var 4 ex Korsnäset, Sinngögö 
2/12 (Tomas Pärt), på övriga lokalerer ssågågs bab ra
enstaka individer. Även sävsparvrv äär rödlistad
(= Sårbar) sedan några år tilll babakaka.. PW


