
36  Fåglar i Uppland  1  2020

Många fågelskådare fokuserar på 
det udda i sitt intresse för fåglar. 
Enstaka individer av ovanliga arter 

som normalt inte uppträder i Sverige får 
dem att dra land och rike runt för att få med 
arterna på sin lista över i landet observerade. 
detta trots att det många gånger är individer 
som uppträder på ett för dem mer eller min-
dre onormalt sätt och således avviker från det 
typiska för respektive art. Ovanliga arter har 
dock alltid väckt intresse hos naturintressera-
de och det gäller även andra från det normala 
avvikande företeelser i naturen. det kan vara 

otypiska datum eller stora antal av arter som 
oftast förekommer i betydligt lägre numerär.

Senhösten 2019 i Uppland var mild och 
ovanligt fattig på soltimmar. det var inte 
mycket i vädret som muntrade upp oss fågel-
intresserade. å andra sidan kunde vi istället 
glädja oss åt att ett flertal fågelarter uppträdde 
i påfallande stora antal. något som i hög grad 
bidrog till detta var att rönnen detta år bar 
en riklig skörd av bär. detta var uppenbart 
redan under sensommaren och vi hoppades 
redan då på mängder av sidensvansar och 
trastar senare under hösten. Så blev det också. 

mycket mat innebär 
många fåglar 
–erfarenheter från senhösten 2019

TexT: Bill dOUhAn    
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det dröjde dock, som vanligt under dylika 
förhållanden, fram mot slutet av oktober 
innan sidensvansar och björktrastar började 
anlända på allvar från mer nordliga trakter. 
detta därför, även det som brukligt, att det 
fanns mängder av rönnbär inte bara här i 
Uppland, utan av allt att döma generellt över 
stora områden i norr. Eftersom det fanns så 
mycket föda, kunde de i lugn och ro ”äta sig 
söderut” i takt med att rönnbären efterhand 
minskade.

Höstens första sidensvans noterades dock 
på Björn redan den 22 september och ytter-
ligare tre fynd av arten gjordes innan måna-
den var till ända. arten observerades sedan 
genom oktober i vanligtvis mindre antal och 
det var först mot slutet av denna månad som 
lite större flockar registrerades. de största 
antal som rapporterats under oktober var 
368 individer sträckande mot sydväst vid 
Fågelsundet under två timmar den 24 oktober 
och två dagar senare observerades hela 1 100 
sidensvansar i Öregrund. det dröjde sedan en 
vecka innan tresiffriga antal åter observerades, 
men från och med då noterades istället sådana 
flockar nästan dagligen genom hela novem-
ber. Särskilt talrika tycks de ha varit i Tierp 
den 13 november där cirka 4 000 sidensvan-

sar uppges ha funnits denna dag, men cirka 
1 000 i en flock på kyrkogården i norrtälje 
den 21 november bör också nämnas. nästan 
lika många var de totalt cirka 830 som sågs 
flyga mot sydväst förbi Kronåsen, i Uppsala, 
under några timmar av månadens sista dag. 
Tresiffriga antal sidensvansar, upp mot 800, 
fortsatte att rapporteras genom hela decem-
ber, men i mot slutet av året minskande antal.

Samtidigt som sidensvansar började upp-
träda på allvar i Uppland i slutet av oktober, 
inleddes även en stor invasion av tallbit. Hu-
ruvida denna berodde på den goda tillgången 
på rönnbär är dock mer osäkert, för att inte 
säga osannolikt, men i vilket fall som helst sågs 
de ofta, som brukligt, äta just rönnbärskärnor. 
det började med fynd av några få individer på 
fyra spridda lokaler runt om i rapportområdet, 
som flest 17 vid rödhäll, den 21 oktober. 
arten rapporterades därefter dagligen i små 
antal, vanligtvis inte ens tvåsiffriga, månaden 
ut med några få undantag, bland annat som 
flest 56 individer Övre Föret den 27:e.

inledningsvis gjordes de flesta fynden i 
inlandet och ganska få vid kusten. Vid tidi-
gare invasioner rapporterades de flesta iakt-
tagelserna, och de största antalen, vanligtvis 
från kusten vilket då fick oss att tro att de 
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till stor del hade anlänt över havet från öster. 
att merparten av observationerna denna 
gång initialt gjordes i inlandet gjorde att det 
misstänktes att tallbitarna denna gång hade 
sitt ursprung i norra Skandinavien. Ytterligare 
något som talade för detta var att det den 23 
oktober hade inräknats ett tusental tallbitar 
på sydsträck vid Hammarön i Värmland. av 
allt att döma kom det ett inflöde av tallbitar 
från norr denna dag.

Under november gjordes dock efterhand 
flera iakttagelser längs kusten och vid några 
tillfällen även lite större antal på sträck, även 
inkommande över havet från öster. den 9 
november inräknades 470 tallbitar på Måssten 
(Singö), varav 250 sträckte in från öster. En 
dryg vecka senare, den 17:e, observerades 150 
på en ö utanför kusten på Björkö-arholma 
som även de, av allt att döma, tidigare kom-
mit in över havet. därtill inräknades tre da-
gar senare 210 individer flygande mot söder 
vid rönnskärs udde, men också 55 som sågs 
komma in över havet. i motsats till tidigare 
under hösten (?) kom det vid denna tid helt 
klart in tallbitar från andra sidan Östersjön.

Tallbitar fortsatte sedan att registreras 
dagligen i rapportområdet fram till årsskiftet 

och in på det nya året. allt eftersom dagarna 
gick gjordes allt fler fynd inne i samhällen 
och färre på landsbygden. Kanske var detta en 
följd av att bären började ta slut och att där 
de fanns kvar var i bebyggelsen. Här finns det 
gott om såväl rönnar som oxlar (som även de 
bar mängder av bär) och de bar fortfarande 
mycket bär. det senare kanske är en följd av 
att de rönnar som finns i våra samhällen ofta 
är planterade och dessutom av nordameri-
kanskt ursprung. det tycks vara så att dessa 
rönnbär inte är lika smakliga för våra fåglar 
och därför, tillsammans med oxelbären, blir 
kvar till sist.

Hur många tallbitar som totalt sett har 
besökt rapportområdet under senhösten och 
framöver är omöjligt att säga, men det måste 
tveklöst ha varit en riktigt stor invasion. den 
pågår fortfarande när detta skrivs (mitten 
av januari 2020), men jag har ändå gjort ett 
försök att åskådliggöra dess omfattning fram 
till 2019 års utgång. Karta 1 redovisar alla 
km²-rutor i rapportområdet med rapporte-
rad förekomst av arten fram till årsskiftet 
och sammantaget har tallbit observerats i 
404 rutor.

Även om tallbitar har rapporterats från 

sidensvans (Bombycilla garrulus) vid lagga, Uppsala. 
Notera fotografens hus som reflekteras i ögat! 
FOtO: Jan WÄrnBÄck
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alla kommuner, med undantag för den del 
av Sala kommun som ligger i Uppland, är 
fördelningen av fynden ojämn. Klart flest 
fynd finns från stora kommuner som Uppsala, 
Tierp samt norrtälje och det är också här som 
det är tätast mellan dem. antalet fynd är lägre 
i övriga kommuner och särskilt glest mellan 
dem är det i Heby, men även i Östhammar. 
Studerar vi Karta 1 kan vi med lite god vilja 
tycka oss se ett tätare stråk av fynd från trak-
ten kring ledskär, förbi dannemora ned till 
Uppsala där det är särskilt tätt mellan rutorna 
med iakttagelser. dessutom kan vi se ett inte 
fullt lika markerat stråk från Singö ned mot 
norrtälje. Båda dessa löper i nord-sydlig rikt-
ning vilket kanske skulle kunna indikera att 
tallbitarna företrädesvis kom genom Sverige 
från norra Skandinavien. Fynden vid kusten 
är dock ganska många och även om vi vet att 
det åtminstone efterhand anlände tallbitar 
till Uppland från andra sidan Östersjön, be-
höver det i och för sig inte betyda att alla de 
som sågs här hade sitt ursprung i öster. Även 
tallbitar vid kusten kan ha kommit från norr.

det kan självfallet finnas andra förklaring-
ar till fyndens fördelning i rapportområdet. 
En som ligger nära till hands är att antalet 
fågelintresserade också är ojämnt fördelade. 
att det är så många fynd i och kring Uppsala 
beror till stor del på att det finns många fågel-
intresserade här. detsamma gäller de många 
fynden vid norrtälje och kring dannemora. 
att det är få fynd i Heby, och Östhammar, 
beror sannolikt till stor del på att det istället 
är få skådare i dessa skogrika kommuner.

Även om tallbitarna inte på långa vägar 
när var så talrika som sidensvansarna, hjälpte 
de dessa att reducera mängden rönnbär i 
Uppland. detta var dock något som inled-
ningsvis knappt märktes på rönnarna, men 
när sedan även björktrastar anlände från norr, 
och nordost, i än större skaror, minskade bä-
ren i snabb takt. att en art som tallbit väcker 
uppmärksamhet bland fågelintresserade är 
givet och även sidensvans, åtminstone om 
det är lite högre antal, rapporterades fli-
tigt i artportalen. det går således att följa 
förloppen för dessa två arters uppträdande 
ganska bra, medan det är sämre när det gäl-

ler björktrasten. Eftersom den alltid är en 
allmänt förekommande art i Uppland, såväl 
häckande som förbiflyttande, registrerar och 
rapporterar vi den inte i samma utsträckning, 
såvida det inte är riktigt stora mängder. En 
höst med mängder av rönnbär innebär att det 
kan bli riktigt stora antal björktrastar och de 
stannar också ofta kvar senare på säsongen än 
normalt. de stannar så länge det finns föda. 
det gör att vi ger dem större uppmärksamhet 
än normalt och de stora antalen rapporteras 
ofta i artportalen.

Under oktober 2019 var björktrasten som 
vanligt mer eller mindre allmänt förekom-
mande i rapportområdet. Flockar sågs lite här 
och var, men inte i några anmärkningsvärda 
antal. den väckte därmed inget större intresse. 
den första flocken av lite större format, över-
stigande 500 individer, rapporterades från 
Solvallamossen (Faringe) där cirka 500 sågs 
den 2 november. det kom dock snart allt fler 
rapporter av i efterhand allt större ansam-
lingar från hela Uppland. detta var av allt att 
döma en följd av att stora mängder nu fyllde 
på från mer nordliga nejder. den 12 novem-
ber inräknades, lågt räknat, 2 000 björktrastar 
flygande mot sydväst vid Hjälstaviken. Stora 
antal, efterhand allt fler fyrsiffriga, registre-
rades sedan på andra lokaler in i december. 
de största mängderna noterades under första 
halvan av december med som flest hela 6 700 
flygande mot sydväst över Uppsala under en 
dryg halvtimme morgonen den 9:e. detta 

Karta 1. Km²-rutor i rapport-området 
med rapporterad förekomst av tallbit 
från 21 oktober 2019 fram till årsskifte.

karta 1. km²-rutor i rapport-området med rapporterad fö-
rekomst av tallbit från 21 oktober 2019 fram till årsskifte.
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tömde dock inte staden på björktrastar. Två 
dagar senare sågs bland annat cirka 3 000 i 
Ekebydalen.

Björktrastsumman från Uppsala den 9 
december är givetvis aktningsvärd, men det 
finns från tidigare år exempel på än större 
antal. den största kända, enligt artportalen, är 
minst 16 000 vid Kungsängen den 6 novem-
ber 2005, men även de minst 12 000 som i en 
löst sammanhållen flock passerade mot norr 
(?) över rönnskärs udde den 16 december 
1995 bör nämnas.

Efterårets invasion av tallbit och mycket 
individrika förekomst av sidensvans var im-
ponerande, men inte unika. För tallbitens del 
kan invasionen inte mäta sig med den som 
ägde rum 1976–77 (det finns även andra som 
varit lika stora som årets). denna slutsats byg-
ger dock inte bara på de rapporter som finns 
bokförda från respektive tillfälle utan mer på 
vad de skådare som var aktiva såväl då som 
nu anser. detta därför att rapporteringen och 
antalet fågelintresserade skiljer sig så markant 
från varandra. antalet skådare är idag många 
fler än då och dagens möjlighet att rapportera 
i artportalen har gjort det mycket lättare att 
redovisa sina observationer.

Födotillgången är det som till stor del styr 

förekomsten av inte bara ovan nämnda arter, 
utan även många andra. inte minst de som 
är beroende av föda som kan variera kraftigt 
från ett år till nästa. Till denna kategori hör 
givetvis de så kallade invasionsarterna. dåligt 
med föda efter en bra häckningssäsong gör 
att många individer kan bli tvungna att ge 
sig iväg för att finna mat på annat håll. Hade 
tillgången på föda varit god även under den ef-
terföljande vintern, hade de i stor utsträckning 
kunnat stanna kvar i häckningsområdena. Se 
bara på föregående vinters massuppträdande 
av gråsiska här i Uppland. det var inte direkt 
ovanligt att se flockar som innehöll såväl ett 
som flera tusen individer. den här vintern är 
arten istället som bortblåst. Sannolikt finns 
det gott om föda kvar i häckningsområdena, 
alternativt har de sökt sig i andra väderstreck.

Tack vare i första hand björktrast och si-
densvans känns denna vinter betydligt rikare 
på fåglar jämfört med de närmast föregående. 
att det även finns tallbitar gör inte tillvaron 
sämre för oss fågelintresserade. det finns även 
andra spännande arter att glädjas åt. inte 
minst hökugglor. det är inte någon stor inva-
sion, men de 30 som har rapporterats fram till 
årsskiftet är klart fler än normalt. Flertalet av 
dessa har hittats i den centrala delen, med en 

honfärgad tallbit (Pinicola enucleator)  FOtO: samUel PerssOn
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dragning mot nordost och öster, i rapportom-
rådet. de sydvästra, västra och norra delarna 
har bara haft några få vardera. detsamma 
gäller även norrtälje kommun. nästan alla 
hökugglor har suttit på stora hyggen och 
flera av dem har funnits på samma plats en 
längre tid. i samband med ett kortvarigt och 
tunt snötäcke vid jul noterades mängder av 

spår efter skogsmöss. Sannolikt är det ett gott 
utbud av dessa som håller hökugglorna kvar.

det har även rapporterats lappugglor från 
flera lokaler än normalt och det började redan 
under våren/sommaren. Två häckningar lär 
vara säkerställda och det kan ha funnits fler. 
Två individer har setts tillsammans på ett 
par lokaler även efter häckningssäsongen, 

honfärgad tallbit (Pinicola enucleator)  FOtO: samUel PerssOn

Gråsiska (Acanthis flammea). till skillnad mot förra säsongens invasion så har gråsiskorna varit fåtaliga den gångna vintern. 
FOtO: samUel PerssOn
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i nåsten upp till fyra! Även lappugglor har 
setts långvarigt på flera lokaler, vilket även det 
indikerar god förekomst av gnagare.

det är inte bara den goda förekomsten 
av dessa ugglor som pekar på att det finns 
fler smågnagare är på flera år i åtminstone 
delar av rapportområdet. det finns nämligen 
också betydligt fler ormvråkar kvar in på 
vintern än vad som är normalt. i motsats till 
hökugglorna, som företrädesvis finns på stora 
hyggen, uppehåller sig flertalet ormvråkar 
istället i jordbruksbygden och det kan vara 
tätt mellan dem.

Från december har i storleksordningen 
180 ormvråkar rapporterats vilket är ungefär 
tre gånger så många som motsvarande månad 
året innan. Ormvråkarna är dock inte jämnt 
fördelade i rapportområdet. på Karta 2 har 
alla km²-rutor med registrerad förekomst, en 
eller flera individer, under december 2019 
redovisats och den visar på stora skillnader 
mellan kommunerna. Flest fanns, som vanligt, 
i Uppsala, norrtälje, Enköping och Knivsta. 
Från Heby och Älvkarleby finns inte en enda 
ormvråk rapporterad och de var få även i Tierp 
och Östhammar. För Östhammars del var det 
dock flera kring dannemora, medan Enköping 
och norrtälje å andra sidan hade få fynd i den 

västra respektive sydöstra delen.
detta var lite om senhöstens och förvin-

terns uppträdande av arter som sällan ses i 
sådana antal som nu har förekommit. det 
skall bli intressant att följa hur invasionen av 
tallbit utvecklar sig och om det möjligen blir 
några häckningar av lapp- och hökugglor i 
rapportområdet 2020. Med fortsatt gott om 
smågnagare finns det hopp om det senare 
vilket är positivt även för andra ugglor och, 
inte minst, ormvråk.

Karta 2. Km²-rutor med 
rapporterad förekomst av 
ormvråk i rapportområdet 
december 2019.

karta 2. km²-rutor med rapporterad förekomst av ormvråk 
i rapportområdet december 2019.

Kontakt: bill.douhan@telia.com

hökuggla (Surnia ulula) i november 2019, tärnanområdet FOtO: mOna B. lilJeqvist




