HJÄLSTAVIKENS
våtmarksberoende fågelfauna
under 50 år
TEXT: PEKKA WESTIN

Inledning
Föreliggande redogörelse fokuserar på vad
som i grova drag hänt med den häckande
och rastande våtmarksberoende fågelfaunan
i Hjälstavikens naturreservat i ett 50-års perspektiv (1970-2020). Även äldre data av värde
har medtagits i många fall. Presentationen
görs art för art och för varje art redovisas om
den har ökat, minskat, om statusen är oförändrad eller om artens status är osäker. Därtill
1

lämnas uppgifter om arten i fråga ﬁnns med
som hotad, och i så fall tillhörande vilken
kategori enligt rödlistan1 från 2020.
Ett stort tack riktas till Kerstin Carlsson,
Martin Tjernberg, Tom Sandström och Pello
Malm som på olika sätt bidragit med hjälp i
samband med redogörelsen.

Läge, storlek och naturförhållanden
Hjälstaviken ligger vid gamla E18, 17 km

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige.
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Fågeltornet i dis. FOTO: PELLO MALM

öster om Enköping och ca 70 km väster om
Stockholm och är avsatt som naturreservat.
Till ytan är reservatet drygt 800 hektar stort,
varav våtmarksdelen utgör ca 265 hektar.
Hjälstaviken är en avsnörd vik av Mälaren
och den öppna vattenytan, som normalt inte
någonstans har ett vattendjup som överstiger
1 meter, omgärdas av vassytor och betade
strand- och tuvängsmarker. Naturen i övrigt
karaktäriseras av omväxlande biotoper med

öppna enbuskmarker i norr, sammanhängande barrskog med förkastningsbrant i öster,
herrgårdslandskap med lövskogsdominerade
lundar i syd och sydväst samt öppen jordbruksmark i väst och nordväst. Vikens karaktär av grund, vassrik lerslättsjö i kombination
med den biotopmässiga variationsrikedomen
i övrigt har bidragit till fågelrikedomen. Inte
mindre än 289 fågelarter har registrerats i
Hjälstavikens naturreservat och ungefär 110
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arter häckar årligen. Av de häckande arterna
är ett 40-tal våtmarksberoende.

Historik och restaureringsåtgärder
Hjälstavikens status som fågellokal, betraktad
ur det korta historiska perspektiv som 50 år
utgör, kan sammanfattas med följande allmänna omdöme. 1960-talet karaktäriserades
av ett rikt fågelliv med på våren översvämmade strandängar och ett betestryck, som
fortfarande höll igenväxning i schack. Under
1970-talet och en bit in på 1980-talet skedde
en märkbar stagnation orsakad av ﬂera faktorer. Tilltagande övergödning i viken från
omgivande jordbruksmark med som följd
syrefattigare vatten och ökad igenväxning,
minskad betesdrift, snöfattigare vintrar med
åtföljande lägre vattenstånd på strandängarna
(den så kallade blå bården) är några förklaringar till fågellivets negativa trend. Från
mitten av 1980-talet och fram till idag har
Hjälstaviken upplevt en renässans och fågellivet är åter rikt. Minskad kemikalieanvändning
i jordbruket, muddringar av delar av vikens
öppna vattenyta, fräsning av strandängar,

men framför allt den storsatsning i form av
byggandet av en reglerbar dammkonstruktion
i vikens utlopp i Mälaren vid Svannäs, som
skedde åren 1994–1997, är några förklaringar
till den positiva utvecklingen. Dammkonstruktionen leder till att vattennivån under
våren kan höjas och den för fågellivet och
andra organismer så viktiga blå bården kan
bildas. Ytterligare fräsningsarbeten av strandängar, utökad betesdrift, utplacering av ett
par häckningsﬂottar, övergång till elstängsel
i stället för taggtråd och anläggningen av en
ﬁsktrappa vid Svannäs är åtgärder som ytterligare har gynnat fågellivet och den biologiska
mångfalden. För besökare har bland annat
två fågeltorn och ett gömsle byggts samt
parkeringsplatser och vandringsleder har
iordningställts. Men det ﬁnns problem. Ute i
viken tilltar igenväxning av björk och salix och
under senare år har vildsvin sökt sig till vikens
vassar med predation av ägg och fågelungar
som följd. Hjälstaviken är ett av Sveriges ca 30
Ramsarområden och är dessutom ett Natura
2000-område, att åtgärda dessa problem blir
en stor utmaning för ansvariga myndigheter.
Vy över viken. FOTO: GÖRAN OCKLIND
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Presentation av den häckande våtmarksberoende fågelfaunan i Hjälstaviken1
Knölsvan Cygnus olor
På 1970-talet och en stor del av 1980-talet,
då igenväxningen av viken var som starkast, så
fanns vanligtvis bara ett, ibland två par. I samband med restaureringsåtgärderna i mitten av
1990-talet, som innebar högre vattenstånd
under våren och därmed återskapandet av den
blå bården och därigenom förbättrat näringsunderlag och större, öppna vattenytor, så blev
dessa åtgärder ett klart ”lyft” för knölsvanen.
Att den svarade positivt på åtgärderna visar
inte minst de inventeringar av fågellivet, som
genomfördes 1997 och 2008. År 1997 häckade fyra par och 2008 fem par. Sistnämnda år
lyckades minst fyra par med häckningen och
ﬁck ut 8, 7, 6 respektive 5 ungar.
Det senaste decenniet har sångsvanen
etablerat sig som häckfågel i Hjälstaviken
med ett par. Den tolererar inte någon tyngre
släkting som granne och kör resolut bort
den. Det innebär att knölsvanen åter minskat
som häckfågel och numera försöker sig bara
1 till 2 par (vid ett tillfälle 3 par) på häck-

ning i reservatet. Reproduktionen tycks dock
vara mager. Om det är sångsvanens fel eller
predation från andra djur är svårt att säga.
Intressant i sammanhanget är att knölsvanen
under 1800-talet var en mycket vanlig fågel i
Hjälstaviken med 100-tals individer samt att
i början av 1900-talet fanns 40–50 par som
kolonihäckade. Sjön var då mycket större
än idag.

Sångsvan Cygnus cygnus
Arten har under den senaste 20-årsperioden
börjat etablera sig som häckfågel med ett par.
De första ca 15 åren gick det trögt och paret/
paren misslyckades på olika sätt. Under de
allra senaste åren, dock ej 2018, har dunungar
observerats. Tyvärr har de ﬂesta ungar försvunnit efterhand, troligen på grund av predation.
Som exempel kan nämnas år 2019 då ett par
sågs med 5 dunungar. Dessa försvann en efter
en och till sist var paret helt utan ungar. Året
därpå lyckades i alla fall ett par med att föda
upp en unge till vuxen fågel, men år 2021

Sångsvanar. FOTO: PELLO MALM
1

Arter som inte häckat under de senaste 45–50 åren omfattas inte
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försvann åter alla ungar. I sammanhanget
kan sägas att den första kända häckningen i
Upplands rapportområde ägde rum år 1980 i
Väsbysjön, Penningby. Sångsvanen iakttas regelbundet på sträck under våren (mars-april)
och hösten (oktober-december) i reservatet
och på senare år har arten börjat rasta i något
större omfattning än tidigare. Hjälstaviken har
dock aldrig varit någon rastlokal av rang för
den. Sångsvanen har under de senaste dryga
30 åren kontinuerligt ökat i vårt land, framför allt i Syd- och Mellansverige, det märks
också på sträcksiffrorna i Hjälstaviken. Som
ett exempel kan nämnas den 27 november
2020 då sammanlagt 470 ex. sträckte förbi,
ett rekord för lokalen med råge.

Grågås Anser anser
Ingen annan fågel har ökat i Hjälstaviken så
explosionsartat, både som häckare och rastare,
under en dryg 40-årsperiod som grågåsen.
Det var i slutet av 1970-talet som det första
paret konstaterades häcka i modern tid och
i början av 1980-talet började arten även
på allvar att nyttja reservatet som rastlokal.
Fyra stora fågelinventeringar har genomförts

under åren och visar tydligt på detta faktum.
1974 registrerades den som sparsam rastare
och förbisträckare, 1988 häckade minst 12
par och som mest rastade 1170 ex på hösten,
1997 häckade minst 77 par och som mest
rastade 4655 samt 2008 häckade minst 139
par (>139 kullar) och mer än 23 000 ex
rastade. 2008 års kullar och antalet rastare
under hösten är rekord för lokalen och har
inte överträffats sedan dess. Den senaste
dryga 10-årsperioden har antalet inräknade
kullar legat mellan 20 - 95 om man undantar
år 2018, då endast 3 kullar inräknades. Kalla
vintrar/vårar och predationstryck inverkar
säkert på att få kullar produceras vissa år. I
sammanhanget skall sägas att grågåsen är den
första av våtmarksfåglarna att få ut sina ungar.
Redan i slutet av april kan man se dunungar
med sina föräldrar.
Under 1800-talet bedrevs en hänsynslös
jakt på grågäss och de fördrevs från sina forna
häckområden. Till sist fanns endast en spillra
kvar i den uppländska ytterskärgården. För
att få tillbaka gässen så gjordes i mitten av
1900-talet (och på 70-talet) återinplantering
av gäss på olika håll i Mälaren. Ändrade bruk-

Grågås, maxantal rastare höstarna 1985 – 2021
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ningsmetoder inom jordbruket, bland annat
ökad höstsådd, lägre jakttryck i hela Europa
och inte minst den genomförda stora restaureringen i Hjälstaviken med höjt vårvattenstånd,
fräsning av strandängar etc. har blivit ett klart
”lyft” för arten.
Grågåsen anländer till Hjälstaviken i
slutet av februari - mars och ﬂyttar söderut i
september- oktober.

Kanadagås Branta canadensis
Denna från Nordamerika till Sverige under
1930-talet inplanterade art observerades vid
Hjälstaviken första gången 1951. Den första
häckningen ägde rum i slutet av 1960-talet, men när fågelinventeringen 1974 ägde
rum häckade inget par. I samband med
inventeringen 1988 häckade minst 9 par,
inventeringen 1997 gav 20 häckande par
och vid inventeringen 2008 konstaterades
ca 33 kullar (>33 par). 2008 års 33 kullar
är för övrigt det högsta antal kullar som
registrerats i reservatet. Därefter har antalet
kullar minskat avsevärt och under den senaste
dryga 10-årsperioden har antalet inräknade
kullar varierat mellan 0–5 (undantag 2009 15
kullar, 2014 12 kullar och 2015 13 kullar).
I sammanhanget ska sägas att kanadagåsen i
Hjälstaviken i huvudsak häckar i vassarna, en
för arten i övriga Mälaren ovanlig häckmiljö.
Under 1980-talet rastade under höstarna
100-tals individer med som mest ca 1000
ex 1988. Därefter har rastningsfrekvensen
minskat kraftigt och idag utgör inte Hjälstaviken någon rastlokal av värde för arten,
varken på våren eller hösten. Vissa vårar ses
dock tresiffriga antal rasta och födosöka på
strandängarna. Vad som är huvudorsaken till
tillbakagången i numerär är svårt att säga, men
konkurrens från grågåsen om utrymme och
föda spelar säkert in.

Snatterand Anas strepera
Vid fågelinventeringen 2008 bedömdes 32
par häcka i Hjälstaviken. Det är i särklass det
högsta antal som inräknats under de senaste
ca 35 åren och slår med råge det tidigare
årsrekordet på 12 par från 2000 och 2001.
Inventeringsåret 1974 häckade 0 par, 1988 1

par och 1997 0 par. De senaste dryga 10 åren
(2009–2020) har ungefär 10–30 par häckat,
alltså färre än rekordåret 2008, men ändå klart
bättre än ”35-årsperspektivet”. Den mycket
kraftiga uppgången i antalet häckande par
fram till 2008 är svår att förklara. Snatteranden räknas inte som någon ”strandängsart”
och tillhör inte de arter som särskilt gynnas
av de restaureringsåtgärder som ägde rum i
reservatet i mitten av 1990-talet. Den har
dock generellt haft en positiv utveckling i
Uppland under 2000-talet, vilket sannolikt är
en delförklaring till uppgången i Hjälstaviken.
När häckningen är över på eftersommaren
och hösten samlas adulta och unga, vuxna
fåglar i ﬂockar. Under de senaste åren är ett
par summor värda uppmärksamhet; 95 ex
den 20 juni 2018 och 90 ex den 5 september
2019. Ett par vinterfynd kan vara värda att
nämna; 1 hane 9 december och 3 ex den 15
december 2000.
Går man ca 150 år tillbaka i tiden, så var
enligt uppgift snatteranden än vanligare än
idag i Hjälstaviken. Engelhart nämner 1869
att 40 - 50 par häckade och 1920 häckade
enligt Lönnberg (1919) ett ﬂertal par.

Kricka Anas crecca
Trots att krickan jämte gräsanden är den
överlägset vanligaste anden (inklusive dykänderna) i Hjälstaviken, sett över hela den
isfria delen av året, så är antalet konstaterade
häckningar genom åren få. Arten har vid tidigare inventeringar felaktigt bedömts häcka i
högre antal än vad som är fallet och undertecknad har t ex aldrig iakttagit någon kull
krickor i reservatet. Den häckar företrädesvis
i skogsmark med tjärnar, längs åstränder och i
grunda slättsjöar om den har skyddande skog
intill. Den ﬁnns över hela landet. Hjälstaviken har dock stor betydelse för krickan som
rast- födosöks- och ruggningslokal, antalen
har under den senaste ca 30-årsperioden ökat
efter att tidigare upplevt en svagt nedåtgående trend både i reservatet och i Uppland i
övrigt. Tresiffriga och ibland fyrsiffriga antal
registreras årligen, de genomförda restaureringsåtgärderna i mitten av 1990-talet har
blivit ytterligare ”ett lyft” för arten. Hösten
FÅGLAR I UPPLAND 4 2021
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1998 sågs vid ett tillfälle hela 2500 rastande
ex, vilket är den högsta summan någonsin vid
lokalen och dessutom även för Uppland som
helhet. Övriga ansamlingar värda att nämnas
är 2300 ex hösten 2019, 1600 ex hösten
2014, 1400 ex i juli 2002 samt 1100 ex våren
1995 och samma antal i juli 2007. Arten är
sårbar (VU) enligt rödlistan från 2020.

Gräsand Anas platyrhynchos
Gräsanden, som jämte krickan är den klart
vanligaste simanden i Hjälstaviken, minskade
sin numerär under 1970- och 1980-talet både
som häckare och rastare. Trots att den inte är
lika hävdberoende som en del andra simänder,
och därmed är mera ﬂexibel i val av habitat,
så svarade den mycket positivt på restaureringsåtgärderna i mitten av 1990-talet, som
innebar ett förbättrat näringsunderlag och
större vattendjup. Det visar inte minst häckningsresultaten från inventeringarna 1988,
1997 och 2008. 1988 häckade 31 par, 1997
hade antal häckande par stigit till 87, för att
2008 uppnå minst 130 par. En mycket positiv

12
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utveckling för en svårinventerad art. Antal
rastande gräsänder i reservatet ökade också
efter restaureringsåtgärderna och ansamlingar
med fyrsiffriga antal var inte ovanligt under
höstarna från slutet av 1990-talet och 15 år
framåt i tiden. Den 22 november 2001 inräknades ca 3600 ex i viken och det är en av de
högsta summor, som registrerats i Upplands
rapportområde någonsin. Summor på drygt
2000 till 3000 ex har inräknats vid ytterligare
en handfull tillfällen under nämnda period.
Det senaste decenniet, (2010–2020) har
antalet gräsänder under hösten minskat av
okända orsaker. Under våren är antalet rastare
färre med summor som högst 500 till 800 ex.

Årta Anas querquedula
Årtan räknas som den mest hävdgynnade
av simänderna och det visar med all önskvärd tydlighet de restaureringsåtgärder som
genomfördes i mitten av 1990-talet. Före
restaureringsåtgärderna redovisar 1988 års
inventering 2 häckande par, medan 1997
års inventering gav hela ca 21 par, alltså en

Skedänder. FOTO: PELLO MALM

explosionsartad utveckling som en följd av
restaureringsåtgärderna. Det året (1997)
observerades i första halvan av augusti hela
22 ex enbart från västra sidans fågeltorn. I
början av 2000-talet har andelen häckande
par minskat kraftigt, liksom i Uppland i övrigt,
arten har därefter stabiliserats på en lägre
nivå fram till idag med ungefär 5–10 par årligen. Hjälstaviken räknas för övrigt som den
främsta häcklokalen för arten i Uppland. Den
är långﬂyttare, övervintrar i tropiska Afrika,
och kan drabbas hårt av biotopförändringar
och jakt i övervintringsområdena och under
ﬂyttningen. I sammanhanget kan nämnas att
ett sent fynd gjordes den 16 oktober 1993,
då 4 ex iakttogs i Hjälstaviken. På 1930-talet
bedömdes den som ej ovanlig (Lindroth
1931), på 1960-talet häckade 6–8 par och
1974 häckade 7 par. Arten är starkt hotad
(EN) enligt rödlistan från 2020.

Skedand Anas clypeata
Skedanden är näst årtan den mest hävdberoende av simänderna och har således

svarat positivt på restaureringsåtgärderna i
mitten av 1990-talet. År 1974 häckade 20
par; den minskade i slutet av 1970-talet och
under 1980-talet och i samband med 1988
års inventering häckade bara 7 par. Det skall
jämföras med 29 par 1997, liksom för årtan
en explosionsartad ökning på knappt 10 år.
Därefter har andelen häckande fåglar varierat mellan minst 12 par till 28 par fram till
och med inventeringsåret 2008. Mellan år
2009 fram till idag har i genomsnitt 25–35
par bedömts häcka (undantag 2016 med 40
par), alltså i motsats till årtan en ökning av
beståndet. Den positiva utvecklingen är svår
att förklara, men kanske är det så att årtan
är känsligare för små förändringar i hävden
och/eller att skedanden är mindre utsatt i
samband med flyttning och övervintring.
Skedanden övervintrar i västra Europa och
Medelhavsländerna, årtan i tropiska Afrika.
Den 15 september 1998 observerades ca 100
ex i Hjälstaviken, den största ansamlingen
som rapporterats i Uppland sedan åtminstone
slutet av 1970-talet. Arten är nära hotad
FÅGLAR I UPPLAND 4 2021
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(NT) enligt rödlistan från 2020.

Brunand Aythya ferina
Sett i ett 50-årsperspektiv har arten häckat i
Hjälstaviken med 0–4 par årligen (undantag
år 2008 då 5 par skred till häckning). De
fyra stora inventeringarna visar att 3–4 par
häckade 1974, 1–2 par 1988, 0 par 1997 och
5 par 2008. Brunanden häckar gärna i skydd
av skrattmåskolonier för att minimera risken
för predation av rovdjur. Ökningen från 0 par
1997 till 5 par 2008 hänger därmed säkert
intimt samman med skrattmåsens uppgång
från 383 häckande par 1997 till ca 3300 häckande par 2008. Efter år 2008 har brunanden
minskat som häckfågel i Hjälstaviken, och
antalet par som skrider till häckning ligger
nu på 0–2 par årligen. Enligt samstämmiga
uppgifter förefaller brunanden ha minskat
ordentligt som helhet i Uppland. Även antal
rastare vår och höst har minskat under senare
år. Hjälstaviken har såvitt känt inte varit någon
stor rastlokal för arten och tresiffriga antal har
inte förekommit, i alla fall inte de senaste 50
åren. Högsta registrerade antal rastande är 60
ex den 4 maj 1974. Sett i ett längre historiskt
perspektiv kan dock nämnas att i slutet av
1800-talet räknades antal brunänder i Hjälstaviken till 100-tals (Kolthoff 1907) och att
den var talrik som häckfågel 1919 (Lönnberg,
1920). Brunanden är en art som domineras av
hanar och antal par kan inte uppskattas med
hjälp av stationära hanar under senare delen
av maj–början av juni. Arten är starkt hotad
(EN) enligt rödlistan från 2020.

Vigg Aythya fuligula
Viggen, som i likhet med brunanden gärna
häckar i skydd av skrattmåskolonier, har
under de senaste 50 åren häckat med 0–10
par i viken (åren 2009–2020 dock 0–3 par).
De fyra stora inventeringarna ger vid handen
ca 10 häckande par 1974, 2 par 1988, 6 par
1997 och 1 par 2008. I motsats till brunanden
har alltså viggen klart minskat i numerär om
man ser till de enskilda åren 1997 och 2008.
Det är svårt att förklara med tanke på att
skrattmåskolonin var så mycket större 2008
i jämförelse med 1997. Viggen är inte är lika
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hårt knuten till näringsrika vatten som brunanden är. Hjälstaviken är, som för brunanden,
ingen stor rastlokal för arten, den 21 april
2008 observerades dock en hyfsad summa
på 165 ex. Som helhet kan sägas att viggen,
liksom brunanden har minskat i Uppland,
gäller framför allt inlandet, sedan 1970-talet
och att predation från bland annat mink är
en delorsak.

Knipa Bucephala clangula
Arten, som företrädesvis häckar i klara,
näringsfattiga skogssjöar och vattendrag,
men även i slättsjöar, har aldrig varit någon
regelbunden häckfågel i Hjälstaviken. Under
de senaste 50 åren har säker häckning i reservatet konstaterats vid åtminstone två tillfällen, 1 kull 1974 respektive 1997; en viktig
orsak till att så få par häckat är att lämpliga
”bostäder” i form av ihåliga träd och holkar
saknas. Enstaka holkar har vid några tillfällen
satts upp, men dessa har aldrig accepterats.
Knipan uppträder dock regelbundet, som
rastare och födosökande under hela den isfria
delen av året i varierande, men för det mesta
i få antal. Dock iakttogs som mest med 65 ex
våren 1991, en för lokalen hög siffra.

Smådopping 7DFK\EDSWXVUX¿FROOLV
Den enda säkerställda häckningen av arten i
Hjälstaviken i modern tid (50 år) ägde rum
2008, då 2 par konstaterades i den södra delen av lokalen. Dessa ﬁck ut minst 3 ungar.
Misstänkta häckningar skedde även både
1997, 2006 och 2007 i samma område, men
kunde inte helt säkerställas. Smådoppingen
är annars en regelbunden gäst med enstaka
ex i stort sett årligen i reservatet; sedan de
stora restaureringsåtgärderna genomfördes
har antalet observationer ökat både vår och
höst. Speciellt lämplig biotop vid högvatten
på våren bildas i södra delen av reservatet,
vid Jungfrumaden, Hukan och Svannäs, där
tät busk- och vassvegetation gör det lätt för
den att gömma sig. Det är här som det är lättast att höra dess spel. När vårvattenståndet
sänks i samband med att dammluckan öppnas,
senast 20 maj, så kanske den inte hinner att
få ut sina ungar i tid och risken för predation

är därigenom större. Smådoppingen är en sen
invandrare till Uppland (under 1950-talet)
och det första fyndet av arten i Hjälstaviken
gjordes inte förrän 27 maj 1960. Arten är nära
hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Skäggdopping Podiceps cristatus
Sett i ett kort historiskt perspektiv, ca 50 år,
har arten ökat kraftigt som häckfågel i Hjälstaviken. År 1974 bedömdes 8 par häcka, att
jämföra med i genomsnitt 15–30 par från
slutet av 1990-talet fram till idag. Under ett
par år har dock andelen häckare inskränkt
sig till 10 par, men 2001 bedömdes 55 par
skrida till häckning, en häpnadsväckande hög
summa för lokalen. Den kraftiga ökningen av
antal häckande par från 1970-talet fram till
2020 hänger intimt samman med restaureringsåtgärderna. Ett ökat vattenstånd med
större arealer fria vattenytor och god tillgång
på föda (småﬁsk) är positivt för arten. Dock
är ungfågelreproduktionen dålig och har varit
så under många år. Predation från mink, räv
och under senare år även vildsvin är säkert
delorsaker. Om man tittar på arten i ett längre
historiskt perspektiv så betraktades skäggdoppingen som en sällsynt fågel på 1700-talet,
men förökade sig lavinartat på 1890-talet.
Ca 15 par häckade 1931 (Lindroth 1932).

Rördrom Botaurus stellaris
Arten har räknats som häckfågel i Hjälstaviken sedan åtminstone 1948. Antal revirhävdande (ropande) hanar från 1950-talet fram
till idag har varierat mellan 2–7 ex. Dock
hördes bara 1 ex 1996 efter en kall vinter
1995–1996 och hela 8 ex både 1968 och
1999. Beståndet går upp och ner bland annat beroende på väderleken vintertid; arten
är nämligen kortﬂyttare och en del försöker
vissa år att övervintra. Att ange en säker
siffra på antalet häckande honor är vanskligt,
eftersom en viss andel av de ropande hanarna
är oparade, medan andra hanar kan ha ﬂera
reproducerande honor inom sina revir. När
adulta rördrommar under högsommaren,
juni-början av augusti, regelbundet ses ﬂyga
samma rutt mellan boplats och födosöksplatser så är det ett starkt indicium för häckning.

Under den senaste 10-årsperioden har sådana
observerade rutter blivit allt mer ovanliga i
Hjälstaviken och frågan är om minskad areal
vass och högre predatortryck, exempelvis av
mink och vildsvin, spelar roll? Arten är nära
hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Brun kärrhök Circus aeruginosus
Sett i ett 50-årsperspektiv (1970-talet fram
till idag 2020) har 3–7 par häckat i Hjälstavikens vassar. Under slutet av 1900-talet och
fram till och med det första decenniet på
2000-talet har den häckande populationen
mestadels haft en stabil nivå i Hjälstaviken
med 5-7 par, alltså en ökning. Liksom många
andra rovfågelarter har arten, sett i ett längre
historiskt perspektiv, haft en gynnsam utveckling i landet som helhet och ökningen i Hjälstaviken är säkert en spegling av detta. Det
senaste decenniet (2010-2020) har 2–6 par
häckat, alltså åter en minskning. Trots att antal
bytesdjur lämpliga för arten, som fågelungar,
groddjur och vattensork, ökat i samband med
att de stora restaureringsåtgärderna sattes
in i mitten av 1990, så har reproduktionen
av brunhöksungar under senare år minskat
betänkligt. Endast enstaka ungar och ibland
inga ungar alls kommer på vingarna. Huruvida det höjda vårvattenståndet har påverkat
häckningsutfallet är svårt att säga. Däremot är
det säkert så att den ökande vildsvinsstammen
och mink är en del av boven i dramat. Många
vildsvin uppehåller sig numera i vassarna och
tar säkert för sig av ägg och kanske även ungar.

Vattenrall Rallus aquaticus
Är en mycket svårinventerad art och som håller sig väld dold i vassarna. Under 1960–1970
och i början på 1980-talet var vattenrallen
betydligt vanligare i vikens vassar än den är
idag. Då hördes dess ”hamrande” sång och
grisgrymtande orosläte överallt i vasshavet
och tresiffriga antal, drygt 100 ex, var inte
ovanligt att registrera. Antalet rallar har sedan
dess minskat och det beror säkerligen till en
del på den fördämning av sjön, som skett. När
arten anländer i april står vattnet högt i vassarna och stora arealer är obeboeliga för den.
Vattennivåskillnaden mellan vår och sommar
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är då ca en halv meter. Numera hörs de ﬂesta
rallarna i norra vassarna, i denna del påverkas
inte vattenståndet i samma utsträckning som i
sjöns södra delar. Kalla vintrar påverkar också
arten negativt. Den är kortﬂyttare och en del
till och med övervintrar i landet. Under den
senaste 10-årsperioden (2010–2020) har
ca 15 till 35 revir registrerats i reservatet.
Enstaka vinterfynd föreligger under åren. Vattenrallen i Hjälstaviken var sällsynt i slutet på
1800-talet, 1919 anges den som observerad
(Lönnberg 1920) och på 1930-talet vanlig
(Lindroth 1931 och 1932).

6PnÀlFNLJVXPSK|QDPorzana porzana
Arten förekommer årligen, men antalet
spelande hanar varierar kraftigt mellan åren.
Under den senaste 50-årsperioden har antalet
”busvisslande” hanar pendlat mellan 0-14,
vilket är en stor differens. Det enda året med
ingen hörd småﬂäckig sumphöna i reservatet
var 1990 och det var också det sämsta året i
hela Upplands rapportområde sedan åtminstone 1972. Hjälstaviken är för övrigt den
lokal i Uppland som ofta har ﬂest sjungande
hanar. Efter de stora restaureringsåtgärderna
har antalet hörda småﬂäckiga sumphöns ökat
och siffror på 10 ex och ﬂer har registrerats
oftare än tidigare, vilket endast skedde vid
ett tillfälle innan åtgärderna sattes in. 2019
noterades 14 ex, den högsta summan hörda ex
av arten någonsin vid lokalen. Man kan fråga
sig om få spelande hanar är liktydigt med ett
fåtal häckande par? Häckande fåglar tystnar
efter en kort sångperiod och ett litet antal spelande kanske därför betyder ﬂera häckande?
Oparade hanar fortsätter att spela långt in på
sommaren. Arten häckar främst på blöta starrmader och fuktiga tuvängar och undviker ren
vassdjungel. Därför har den säkert gynnats av
restaureringsåtgärderna, som innebär blötare
starrmader och tuvängar under häckningstid,
i motsats till den vassberoende vattenrallen.
Att konstatera häckningar av arten är
mycket svårt, men utanför västra sidans fågeltorn och vid ”Långa WWF-spången” i södra
delen har man under de senaste åren kunnat
observera och studera både adulta fåglar,
juvenila fåglar och dunungar. Arten är sårbar
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(VU) enligt rödlistan från 2020.

Kornknarr Crex crex
Arten var för ca 50 år sedan (1970-talet)
sporadisk i sin förekomst i Hjälstaviken och i
samband med den första stora inventeringen
1974 noterades den inte alls. Under senare
delen av 1980-talet blev den mer regelbunden och fram till idag har den hörts ”snerpa”
årligen i varierande antal. För det mesta har
1-4 ex registrerats, men några år ”sticker ut”
med ﬂera ex: 1999 12 ex, 2002 8 ex, 2020
7 ex samt 1997 och 2008 med 5 ex vardera.
Hur många ”knarrar” som häckat genom åren
är svårt att säga eftersom den lever mycket
undangömd. I många fall är det säkerligen
oparade hanar som huserar i viken. I Hjälstaviken slår sig kornknarrarna, i första hand,
ned på icke bearbetade, tuviga strandängar
som är fuktiga och variationsrika, men även
sparsamt i spannmålsfält. Det är därför av
stor vikt att man beaktar artens krav och
undantar vissa ytor från fräsningsinsatser etc.
Kornknarren var på 1800-talet en mycket
allmän häckfågel i Uppland, men på grund av
dränering och uppodling av fuktig ängsmark
och ändrade jordbruksmetoder i övrigt blev
den ovanligare i slutet av 1800-talet och i
början på 1900-talet. År 1930 var den ännu
allmän i Hjälstaviken (Lindroth 1931) och
1946 häckade 6 par (Lundewall 1946). Under
1950- och 1960-talet var den sparsamt förekommande. Arten är nära hotad (NT) enligt
rödlistan från 2020.

Rörhöna Gallinula chloropus
Vid den första stora inventeringen år 1974
fanns i Hjälstaviken 5 - 7 par av denna
svårinventerade art och det är ungefär lika
många par som vid inventeringen 2008 (5
par). Dessa var nära förknippade med den
stora skrattmåskoloni som då ännu fanns
kvar, men som försvann året därpå (1975).
Arten minskade kraftigt i antal i Uppland,
inklusive Hjälstaviken, under 1980-talet och
var försvunnen från de ﬂesta slättsjöarna i
slutet av 80-talet. Den ”hittade tillbaka” i
början av 1990-talet och det beror åtminstone delvis på de restaureringsåtgärder som

gjordes i reservatet under detta årtionde samt
att skrattmåskolonin återkommit. Många
rörhöns häckar i skydd av skrattmåsarna.
Speciellt märkbar har ökningen blivit efter
år 2005, då ﬂera säsonger härbärgerat 4–7
revir. Flera av reviren kan observeras utanför
västra sidans fågeltorn. I ett längre historiskt
perspektiv kan nämnas att rörhönan inte var
iakttagen 1930 (Lindroth 1931) och att 3-4
par häckade 1946 (Lundewall 1946).

Sothöna Fulica atra
Arten var fram till det att restaureringen
påbörjades i stor skala en fåtalig häckfågel
i Hjälstaviken med endast ett 15-tal registrerade par i samband med de båda första
inventeringarna 1974 och 1988. Därefter har
den ökat explosionsartat och är den art som
i procent räknat ökat mest i Hjälstaviken. En
av åtgärderna var att på konstlad väg göra en
damm vid utloppet, för att därmed höja vattenståndet under våren. Det ledde till förbättrade näringsbetingelser samt ökad tillgång på
skyddade boplatser i tuvor och buskar i bland
annat den återskapade blå bården. Vid inventeringen 1997 inräknades minst 174 par och
vid den senaste inventeringen år 2008 minst
280 par. Efter två stränga vintrar 2009–2011
minskade den kortﬂyttande, och delvis i landet övervintrande, sothönan märkbart i reservatet och föryngringen har under de senaste
åren också försämrats. Predation från bland
annat mink och under senare år även vildsvin
är troliga delorsaker. Ett återkommande fenomen hos sothönsen är att de adulta fåglarna
lämnar viken under högsommaren (juli) och
de juvenila något senare. Vad detta beror på
är svårt att säga, men kan födobrist och/eller
högt predatortryck spela in?
Enligt ﬂera källor var sothönan en ytterst vanlig fågel i Hjälstaviken i slutet av
1800-talet och i början av 1900-talet med
ett häckande bestånd på 400 par. De stränga
krigsvintrarna på 1940-talet reducerade beståndet kraftigt.

Trana Grus grus
Arten är ett sentida tillskott som häckfågel i
Hjälstaviken. Den första häckningen konsta-

terades i slutet av 1990-talet och därefter har
antalet häckande par i vikens vassområden
stigit sakta men säkert till dagens nivå på ca
9 par. Antalet rastande tranor under hösten
har däremot stigit brant under de senaste 30
åren. I början registrerades endast tvåsiffriga
antal, att jämföra med fyrsiffriga antal idag.
Perioden 2010 - 2020 har antalet höstrastare
(september – början av oktober) varierat mellan ca 4300–6000 ex och det förefaller som
att kulmen nu är nådd. Antalet översomrande
individer (yngre, icke häckande fåglar) ligger
numera på några 100 ex. Hjälstaviken berörs
varje år av sträckande tranor under framför
allt hösten och lokalen tillhör Upplands bästa.
Nämnas kan 3100 ex som den 25 september
2004 sträckte förbi och blev då ett nytt rekord
för landskapet. Den 5 oktober 2017 inräknades 4900 sydsträckande ex, åter nytt rekord.
Dessa summor skall jämföras med de ca 500
sydsträckande ex, som registrerades den 21
september 1991, som då var en av de högsta
sträckande summor tranor som observerats
i Uppland.
Allmänt kan sägas att tranan har ökat
markant runt om i landet och utvecklingen i
Hjälstaviken är en spegling av detta. Här ﬁnner de utomordentliga näringsbetingelser på
vidsträckta fält och ängar samt ett effektivt
skydd mot predatorer, i första hand räv, när de
tillsammans övernattar i vikens vassområden.
Huruvida vildsvin är ett hot mot den häckande tranan i vikens vassar är okänt. I samband
med att antalet tranor som uppträder här
under hösten har ökat har en senareläggning
av bortﬂyttningen uppmärksammats, kulmen
nås numera två till tre veckor senare jämfört
med tidigare. Enstaka vinterfynd har under
senare år även noterats. Tranans stora etablering i Hjälstaviken är inte enbart av godo.
Den är allätare och äter gärna ägg och ungar
av andra våtmarksarter (ﬁsktärna, skrattmås,
tofsvipa, sothöna etc).

Mindre strandpipare Charadrius dubius
Arten häckar i öppna, vegetationsfattiga
miljöer, som grustag, stenbrott, reningsverk,
slamdammar etc, men även på gyttjebankar
i och vid inlandssjöar. I Hjälstaviken är det
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just gyttjebankar som den håller till vid; när
rotorkultivering av vass gjordes på vikens
västsida så skapades större ytor för den. Före
restaureringsåtgärderna bedömdes mindre
strandpiparen ha häckat vissa år med enstaka
par på öppna platser i norra och västra viken,
men efter åtgärderna bedöms den vara en årlig
häckfågel med några par. De fyra genomförda
inventeringarna har gett följande resultat:
1974 tillfällig gäst, 1988 häckade 2 par troligen på gyttjebankar i norra och västra delen,
1997 häckade 5 par och 2008 häckade 6 par,
således en positiv utveckling. Från 2009 till
2020 har 1–4 par bedömts häcka. Arten kan
inte skrida till häckning förrän vårvattenståndet har sjunkit undan och det varierar år från
år. På eftersommaren (juli-augusti) observeras
mindre strandpiparen regelbundet födosöka
i varierande antal utanför västra sidans fågeltorn, den 24 juli 2000 med minst 20 ex, den
25 juli 1996 med 13 ex och den 27 juli 1997
med 12 ex.
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Tofsvipa Vanellus vanellus
De tre inventeringarna 1988, 1997 och 2008
gav minst 91 par, 89 par respektive 78 par,
att jämföra med 1974 års inventering som
stannade på 18 par. Att arten ökade så kraftigt
mellan 1974 och de andra inventeringarna
beror säkert på de restaureringsåtgärder, i
mindre skala, som började genomföras i
mitten av 1980-talet då tuvängar kring viken frästes. Ängarna blev då en attraktivare
häckningsmiljö för ”vårens budbärare” bland
våtmarksfåglarna. Det minskade antalet
par, om än i ringa omfattning, som registrerades efter 1997, kan delvis vara en följd
av senare restaureringsåtgärder, dvs i första
hand dämmet vid utloppet i Svannäs. Det
höjda vattenståndet under den tidiga våren
har medfört att lämpliga häckningsmiljöer i
viss utsträckning har översvämmats för den
tidigt på våren häckande tofsvipan. Å andra
sidan häckar många tofsvipor på åker- och
ängsmarker kring viken, i många avseenden
utsatta miljöer. En annan tänkbar förklaring

Trana, maxantal rastare höstarna 1990 – 2020
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till något färre häckande par år 2008 är ett
ökat predatortryck från räven, en art som
återhämtat sig efter många års tillbakagång
orsakad av skabb. Under senare år har även
tranan observerats äta ägg och ungar av tofsvipa på vissa håll i reservatet.
Det är svårt att bedöma ungfågelreproduktionen, men under eftersommaren och
hösten samlas stora mängder, både adulta
och juvenila tofsvipor, framför allt utanför
västra sidans fågeltorn, men även annorstädes
i viken. Under 2000-talet har ﬂockar innehållande fyrsiffriga tal registrerats varje år och
några ansamlingar är värda uppmärksamhet;
som mest ca 3000 ex vardera åren 2007,
2009 och 2012. Dessa noteringar är några
av de högsta som registrerats i Upplands
rapportområde och ger en ﬁngervisning om
att det trots allt går ganska bra för tofsvipan
i Hjälstaviken, om vi antar att alla dessa har
sitt ursprung där. Ser vi på arten i ett längre
perspektiv så kan nämnas att 1931 häckade
ca 20 par (Lindroth 1932) och även 1946
häckade ca 20 par (Lundewall 1946). Arten
är sårbar (VU) enligt rödlistan från 2020.

Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Arten är mycket svårinventerad och redovisade uppgifter vad gäller antal revir (par) i
samband med de fyra stora inventeringarna
1974 (talrik), 1988 (talrik), 1997 (60 till
100 par) och 2008 (minst 25 par) är grova
uppskattningar. Enkelbeckasinen spelar över
stora ytor och det är därför svårt att knyta
en individ till ett visst revir. En allmän känsla
hos de som regelbundet besökt Hjälstaviken
under en lång följd av år är dock att arten
har minskat som häckfågel under den senaste
dryga 30-årsperioden. Huruvida restaureringen av Hjälstaviken med bland annat höjt
vårvattenstånd har påverkat arten är svårt
att säga, men man kan tänka sig att dränkta
strandängar medför färre ställen att häcka i.
En del kanske, å andra sidan, inleder häckningen när vattnet sjunkit undan. Den rastar likväl
fortfarande talrikt inom hela reservatet både
vår och höst och ansamlingar på hundratals
individer observeras till och från ﬂygande över
området. Vid ett kraftigt bakslag i vädret samt
störda av en jagande pilgrimsfalk sågs ca 2 000
enkelbeckasiner samtidigt över Hjälstaviken
FÅGLAR I UPPLAND 4 2021
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Rödbena vid WWF-spången. FOTO: YNGVE HARELAND

den 29 april 1995, troligen den största ansamlingen som någonsin ”skådats” i Uppland av
arten. På eftersommaren och hösten samlas
många enkelbeckasiner på gyttjebankarna
utanför västra sidans fågeltorn för födosök
och tresiffriga antal kan då iakttas. Nämnas
kan 330 ex den 26 augusti 2013, 250 ex den
3 september 2015 och samma antal, 250 ex,
den 10 augusti 2019. En del vinterfynd ﬁnns
också genom åren, bland annat 1 ex den 12
december och 23 deember 2020.

Rödbena Tringa totanus
Sett i ett 50-årsperspektiv har arten under
senare år gynnats starkt som häckfågel i
Hjälstaviken. Under 1970-talet var reservatet
under stark igenväxning bland annat på grund
av brist på betesdrift och inventeringen 1974
visade på inget häckande par då. I slutet av
1980-talet vidtog smärre fräsningsarbeten av
strandängar i kombination med högre betestryck och detta gav resultat med 3 häckande
par vid inventeringen 1988. Antalet häckande
par höll sig sedan konstant runt 3 till 4 par
innan de stora restaureringsarbetena vidtogs
i mitten av 1990-talet. Vattenståndshöjning i
kombination med ytterligare ökat betestryck,
fräsning av tuvmarker och rotorkultivering av

20

FÅGLAR I UPPLAND 4 2021

vass gjorde att antalet häckande par snabbt
växte. Rödbenan gynnas nämligen starkt av
beteshävd och tillgång till översilade strandängar med smärre vattensamlingar. Mellan
1997, då 13 par skred till häckning och fram
till idag har häckbeståndet varierat mellan
minst 5 par till 13 par. Undantag är 2001 då
hela 17 revir registrerades. Hjälstaviken är
den inlandslokal i Uppland som hyser den
överlägset största populationen av häckande
rödbenor. Rastande rödbenor uppträder regelbundet i Hjälstaviken. Nämnas kan hela 45 ex
som observerades den 24 juni 2008, den klart
största ansamlingen någonsin vid lokalen.

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
Arten har tillkommit som regelbunden häckfågel i Uppland under senare tid (för knappt
30 år sedan) och etableringen i Hjälstaviken
är en följd av detta. Den första ansatsen till
häckningsförsök gjordes år 1996 och därefter
har antalet par ökat stadigt. Kulmen nåddes
mellan åren 2006 och 2008, då 23 till 30 par
hävdade revir och skred till häckning. Häckningsresultaten har dock varit dåliga med få
ungar som nått vuxen ålder. I många fall har
häckningen till och med misslyckats helt, t ex
2008 då 24 par inledde häckning men inte en
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enda unge ”kom på vingarna”. Paren placerar
ofta sina bon helt öppet på de gyttjebankar
som bildas, men också i andra utsatta lägen.
Många par häckar även i skrattmåskolonierna.
De genomgående dåliga häckningsresultaten
genom åren beror bland annat på predation
och dåliga väderbetingelser. Under åren 2010
till 2020 har endast enstaka par försökt sig
på häckning men i de ﬂesta fall misslyckats.
Enstaka häckningar av dvärgmås har rapporterats långt tidigare (1901 och 1930),
men dessa var bara tillfälliga förekomster.
Häckningen år 1901 var för övrigt den
första inlandshäckningen någonsin i landet.
Dvärgmåsen har ökat kontinuerligt även som
rastare och genomﬂyttare under våren (slutet
av april – maj) och ansamlingar på 50 till 90
ex samtidigt är inte ovanligt under senare år.
Under hösten observeras den i betydligt färre
antal. En sen observation föreligger; en adult
fågel den 7 november 1999.

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
I början av 1970-talet häckade i genomsnitt
1000 till 1500 par i Hjälstaviken, men av
okänd anledning försvann plötsligt kolonin

mitt under häckningssäsongen 1974. En
under 1970 - talet nästan tom lokal på våtmarksfåglar blev än tystare och övergiven.
Arten saknades sedan som häckfågel under
ett antal år och återkom inte förrän under
andra halvan av 1980-talet. Vid inventeringen 1988 inräknades 42 par och antalet
ökade visserligen men höll sig ändå kvar på
en låg nivå en bit in på 1990-talet. Som en
följd av den stora restaureringen i mitten av
1990-talet började beståndet att öka och
efter i storleksordningen ca 385 par 1997
har en explosionsartad ökning skett. Under
några år i början på 2000-talet (2001-2008)
häckade vissa år mellan 3000 till 3700 par
och lokalen hyste då en av Upplands största
kolonier. Under senare tid, 2010 till 2020, har
antalet sjunkit och legat på ca 1000 till 2000
par. Det är framför allt utanför västra sidans
fågeltorn som de ﬂesta skrattmåsar häckar
och föryngringen är ofta god. Den försöker
också häcka på andra ställen i viken men
utsätts oftast för predation i högre grad där
och misslyckas därför. Utöver det häckande
beståndet rastar stora mängder skrattmåsar
under vårsträcket, t ex så observerades grovt
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räknat ca 15000 ex i mitten av april 2008. Sett
i ett längre historiskt perspektiv kan nämnas
att det första bofyndet i Upplands inland
av skrattmås gjordes år 1901 i Hjälstaviken
(Lönnberg 1929) och att ca 75 par häckade
1931 (Lindroth 1932) och ca 300 par i början
av 1940-talet.

Fiskmås Larus canus
Arten, som inte röner så stor uppmärksamhet
i skådarkretsar, räknas som en årlig häckfågel
i Hjälstaviken. De fyra stora inventeringarna
visar att den framför allt har ökat i numerär
efter de stora restaureringsarbetena i mitten
av 1990-talet. År 2008 häckade 11 par att
jämföra med 2 par 1974, 1 par 1988 och 4 par
1997. Så många som de 11 par 2008 har inte
registrerats i reservatet, i alla fall inte under
de senaste 50 åren. Sedan 2014 har antalet
konstaterade häckningar pendlat mellan 1
till 3 par, en märklig minskning som är svår
att förklara. 2013 byggdes gömslet i södra
delen av viken och året därpå placerades två
häckningsﬂottar ut nära gömslet. Åtminstone
något par har nyttjat både någon av ﬂottarna
och gömsletaket för häckning de senaste
åren med varierande häckningsresultat. Småﬁsktillgången i Hjälstaviken är god och ﬁna
häckningsmiljöer i form av små holmar
omgärdade av vatten ﬁnns det gott om, så
förutsättningarna för arten att häcka är till
synes utmärkta. Dessutom häckar ﬁskmåsen
gärna i, eller i närheten av, skrattmåskolonier.
Kanske är de ﬁskmåsar som häckar utan skydd
av t ex skrattmåskolonier mera utsatta för
predation av mink? Arten observeras annars
i Hjälstaviken under en stor del av den isfria
perioden av året med som ﬂest fåglar sedda
under hösten, främst senhösten. En stor ansamling är värd uppmärksamhet; ca 450 ex
den 8 och 9 september 2008.

Gråtrut Larus argentatus
Arten har sedan 70 och 80-talet minskat stadigt (måsdöden, förbättrad avfallshantering,
sämre havsmiljö etc) i Upplands rapportområde, men någon sådan minskning har inte
avspeglats i Hjälstaviken under denna period.
I samband med inventeringarna 1974 och
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1988 häckade 1 par att jämföra med 5 par
både 1997 och 2008. I och med restaureringsåtgärderna skedde alltså en markant ökning av
antalet häckande par parallellt med att många
andra djur- och fågelarter ökade. Tillgången
för arten lämpliga bytesdjur (ägg, fågelungar,
ﬁsk etc) ökade därmed. Gråtrutsbeståndet
nådde en topp åren 2000 till 2003 då 13–15
par hävdade revir/häckade. Därefter har arten
åter minskat och under åren 2010 till 2020
har 2-4 par hävdat revir/häckat. Undantag är
2016 med 5 par. Denna kraftiga nedgång är
svår att förklara, kan det röra sig om predation
(vildsvin, mink etc) och/eller den så kallade
”måsdöden”? Ungfågelreproduktionen har
i alla fall varit hyfsad de senaste åren med
varje år några ungar på vingarna. Utöver de
häckande paren ses regelbundet yngre, icke
häckande gråtrutar rasta och proviantera i
viken under den isfria delen av året. Arten är
sårbar (VU) enligt rödlistan från 2020.

Fisktärna Sterna hirundo
Arten är jämte bland annat grågås, trana
och skäggmes den fågel som haft den mest
”positiva” utvecklingen när det gäller den
våtmarksberoende häckfågelfaunan i Hjälstaviken. I samband med den första inventeringen 1974 häckade 2 par, att jämföra
med 24 par 1988, 46 par 1997 och ca 115
par 2008, alltså en enorm utveckling under
den senaste knappa 50-årsperioden. Även om
antalet häckande par varierar under åren så
har ﬁsktärnan, generellt sett, fortsatt att öka
i numerär även efter 2008. 2019 häckade ca
175 par och 2020 ca 145 par. Det är framför
allt efter den stora restaureringen av Hjälstaviken i mitten av 1990-talet, som ﬁsktärnan
ökat som mest. Vassområden bearbetades
med rotorkultivator, gyttjebankar och små
holmar bildades etc, allt detta lämpliga
häckmiljöer för arten. Dessutom har under
senare år (2013) anlagts ett par konstgjorda
häckningsﬂottar vid gömslet i södra delen
av viken. På en av dessa ﬂottar häckar sedan
några år ett drygt 20-tal par. Ytterligare ﬂottar
skulle säkerligen göra att ﬂer par etableras.
Men allt är inte frid och fröjd. De ﬁsktärnor
som försöker sig på häckning i norra och östra

delen av viken misslyckas numera alltid på
grund av predation av främst trana, som äter
upp både ägg och ungar. I övrigt är ungfågelreproduktionen i allmänhet god, även om
både brun kärrhök, havsörn, kråkor etc tar
för sig av det rika skafferiet av ägg och ungar
samt även ﬂygfärdiga dito. Småﬁskrikedomen
både i Hjälstaviken och närliggande Mälaren
gör att ﬁsktärnan har goda tider i reservatet.
Utifrån ett längre historiskt perspektiv kan
nämnas att på 1930-talet häckade ca 25 par
(Lindroth 1931) och på 1940-talet några få
par (Bollvik 1958) i Hjälstaviken.

Svarttärna Chlidonias niger
Arten häckade bevisligen i Hjälstaviken i
slutet av 1800-talet och vid ett tillfälle på
1920-talet (1 par 1927), men har sedan dess
och fram till åtminstone 1990-talets början
betraktats som en sällsynt till sparsam rastare/
genomsträckare, framför allt under våren. I
samband med den stora restaureringen har
antalet rastare ökat markant och den observeras numera regelbundet med ett ﬂertal ex
under vårsträcket i maj till början av juni.
Under höststräcket i juli och augusti är den
också regelbunden, men i färre ex. Vid två
tillfällen, 2000 och 2007, har arten häckat
med 1, respektive 2 par på de ”blottade” dybankarna utanför västra sidans fågeltorn, men
misslyckats på grund av predation. Vid båda
tillfällena så var det troligen gråtrut som åt
upp (dödade) dunungarna. Den 10 maj 2016
observerades 81 ex i viken, vilket är den klart
högsta summan som noterats. Arten är sårbar
(VU) enligt rödlistan från 2020.

Ängspiplärka Anthus pratensis
Arten har alltid räknats som en rätt allmän
häckfågel på betade strandängar och ängsmarker i Hjälstaviken: i samband med inventeringarna inräknades ca 50 par 1974, 72
par 1988, 89 par 1997 och 73 par 2008. De
ca 50 paren 1974 var en uppskattning men
speglar ändå förhållandena då. Betestrycket
var lågt och igenväxningen accelererade därmed. I och med fräsning av tuvängar under
1980-talet och efterhand ett ökat betestryck,
så ökade ängspiplärkan. Att beståndet inte har

ökat efter den stora restaureringen i mitten
av 1990-talet kan delvis bero på att vattenståndet under våren är högre än tidigare. Det
missgynnar inledningsvis arten, men förmodligen är det också så att många par skrider
till häckning i ett senare skede när vattnet
sjunkit undan. Taxeringen av antalet häckande par har således skett först efter det att
vattenståndet reducerats i maj. Vinterfynd av
arten är ovanliga i Hjälstaviken och i Uppland
i övrigt, men vintern 1984/1985 observerades
som mest 8 ex den 2 december 1984 efter
en mild vinter. En stor ansamling bör också
nämnas; ca 300 ex den 22 september 2000.

Gulärla 0RWDFLOODÀDYDÀDYD (sydliga
rasen)
Gulärlan har i Hjälstaviken sin överlägset
största häckande population i Uppland,
det visar inte minst de inventeringar som
genomförts under åren. 1974 häckade 32
par, 1988 68 par, 1997 97 par och 2008
84 par. Att antalet häckande par var så lågt
1974 beror säkerligen på ett då alldeles för
lågt betestryck, som därigenom ledde till
att igenväxningen ökade under 1970-talet.
De fräsningsarbeten av strandängar och
tuvmarker, som genomfördes i mitten av
1980-talet och i än högre grad kring mitten av
1990-talet med efterföljande betesdrift, har
haft önskvärd effekt med ett markant ökat
antal häckningar. Arten kräver fuktiga, dock
inte för hårt betade strandängar, för att trivas.
Den sydliga rasen av gulärla ﬂava har under
hela 1900-talet generellt i Uppland varit på
tillbakagång på grund av biotopförändringar
i samband med minskad betesdrift. Nordlig
gulärla, rasen thunbergi, rastar regelbundet i
Hjälstaviken under vårsträcket i första halvan
av maj. En extremt sen observation av gulärla
gjordes den 27 november 2020. Noterbart är
också att en hane av rasen feldegg uppehöll sig
i reservatet den 22 maj till 2 juni 1984. Den
häckar som närmast vid Svarta havet.

Näktergal Luscinia luscinia
Antalet revirhävdande (sjungande) näktergalar har gått upp och ned i Hjälstaviken under
den gångna 50-årsperioden. 1974 bedömdes 2
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par hävda revir att jämföra med 14 revirhävdande fåglar 1988. Mellan dessa år har arten
således ökat kraftigt i området och det sammanfaller väl med den allmänna expansionen
i artens numerär som då skedde i landet som
helhet. I samband med inventeringen 1997
registrerades 7 revir, en halvering från 1988
års nivå. Enligt Svensk fågeltaxering har
näktergalen åter minskat i landet under hela
1990-talet och förhållandet i Hjälstaviken är
alltså en spegling av detta faktum. Inventeringsåret 2008 (i början av 2000-talet saknas
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uppgifter) hävdade 18 hanar revir och från
detta år och fram till 2017 har antalet revir
legat mellan 12 till 19, alltså åter en positiv,
kraftig uppgång. De senaste åren, 2018 till
2020, har antalet åter minskat något (10-13
revir). Det skall poängteras att inga för arten
stora, negativa restaureringsåtgärder, som
kraftig röjning av lövskog, borttagning av stora
videbuskageområden etc har utförts inom
reservatet. Betraktat i ett längre historiskt perspektiv kan följande fakta noteras: sporadiska
häckningar på 1930-40-talen (Bergström/

Lundewall 1940 respektive 1946) samt raritet
på 1960-talet.

Buskskvätta Saxicola rubetra
Arten har haft en stadigt vikande trend i
landet sedan åtminstone mitten av 1970-talet
och som är statistiskt säkerställd, men det
stämmer inte riktigt in på Hjälstaviken, i alla
fall inte om man ser på inventeringsåren 1974
och 1988, då 50 respektive 60 par bedömdes
häcka. När sedan restaureringsåtgärderna
sattes in i mitten av 1990-talet med bland
annat fräsning av tuvmarker och strandängar
och ökad betesdrift så minskade buskskvättan
drastiskt. Inventeringsåret 1997 inräknades 29
par, alltså en halvering av beståndet från 1988.
Arten trivs i öppna biotoper som strandängar
och betesmarker med tillgång på högväxande
örtvegetation och buskar och när reservatet
restaurerades så försvann dessa örter och buskar på många håll. Inventeringsåret 2008 bedömdes 36 par häcka, men därefter ﬁnns inga
säkra uppgifter om statusen för buskskvättan
i reservatet. Troligen är det så att arten har
stabiliserats på denna lägre nivå. På 1940-talet
häckade ca 50 par (Lundewall 1946), alltså
lika många som inventeringsåret 1974. Arten
är nära hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Gräshoppsångare Locustella naevia
Arten trivs på fuktiga strandängar och ängsmarker med höga örter och spridda, låga
buskar samt längs vegetationsrika diken. Trots
de fräsningsarbeten som genomförts på dessa
ört- och buskrika strandängar och tuvmarker,
en för arten optimal miljö i Hjälstaviken, så
har populationen hållit sig på en jämn och
nästan konstant nivå, det visar i alla fall inventeringsåren tydligt. 1974 sjöng 21 hanar
att jämföra med 25 hanar 1988, 27 hanar
1997 och 25 hanar 2008. Mellan år 2009
fram till 2020 har antalet sjungande hanar
varierat mellan 11 till 23 ex med undantag
för 2017 då 7 ex sjöng och 2019 då 25 ex
sjöng. Att arten varierar år från år kan delvis
förklaras med väderförhållanden och miljöförändringar i samband med övervintring
och ﬂyttning, den övervintrar så vitt känt i
tropiska Afrika. Efter en kontinuerlig ökning

i Uppland från 1970-talet fram till ca 1990
så har populationen så smått börjat stagnera
och lokalt gå tillbaka. En bit in på 2000-talet
har stagnationen dock avstannat. Arten har
de största tätheterna i östra Mellansverige,
dit Hjälstaviken tillhör, vilket gör Uppland
bevarandemässigt viktig för den. Det första
fyndet av gräshoppsångare i Hjälstaviken
gjordes 1940 (Lundewall/Rudebäck).

Vassångare Locustella luscinioides
Det första fyndet i Uppland av denna i vida,
högvuxna bladvassbestånd häckande fågel
gjordes i Hjälstaviken, där en fågel sjöng 9 juni
till 17 juli 1967. Därefter dröjde det drygt 10
år (1978 och 1979), innan den åter ”surrade”
i reservatets vassar och under 1980-talet
hördes den bara år 1989. Under 1990-talet
har den etablerat sig mer och mer och från
sekelskiftet är den årlig i sin förekomst. Mellan 2002 och 2020 har den kontinuerligt ökat,
nästan i alla fall, från 2 sjungande individer
år 2002 till dagens (2020) 9 sjungande ex.
Den häckar regelbundet sedan ungefär 10
år tillbaka och bästa platsen att uppleva vassångarens sång och levnadsvillkor i övrigt är
runt ”gömslet” i vikens södra delar. Här registreras 3 till 4 ex årligen numera. Den anländer
tidigare till vårt land än andra ”locustellor”
och ”acrocephalus” (20-25 april) och har i
Hjälstaviken jämte Lårstaviken sin överlägset
största förekomst i Upplands rapportområde.
Som närmast häckar arten i Baltikum. Arten
är sårbar (VU) enligt rödlistan från 2020.

Sävsångare Acroccephalus schoenobaenus
Arten häckar mer eller mindre allmänt i
stora delar av reservatet och har gjort så i
alla fall under den senaste 50-årsperioden.
Eftersom den företrädesvis uppträder i från
inventeringssynpunkt svårtillgängliga biotoper, som t ex vass, videsnår, buskrika diken
och andra vegetationsrika miljöer i närheten
av vatten, så har aldrig några försök att taxera antalet sjungande hanar gjorts. Det har
alltid blivit grova uppskattningar. Den senaste inventeringen 2008 ”gav vid handen”
75-100 revir, en mycket grov uppskattning.
FÅGLAR I UPPLAND 4 2021

25

En allmän uppfattning bland ornitologer
är dock att sävsångaren under den senaste
dryga 20-årsperioden ökat i Hjälstaviken, en
trend, som gäller för Uppland i stort. Arten
övervintrar i tropiska Afrika och givetvis är
det så, att tillfälliga upp- och nedgångar i dess
numerär påverkas av väderförhållanden och
miljöförändringar i samband med ﬂyttning
och övervintring.

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Arten, som häckar i bladvassområden, betecknas som en allmän fågel i Hjälstaviken, men av
naturliga skäl är den mycket svårinventerad.
I samband med alla fyra stora inventeringar
(1974, 1988, 1997 och 2008), så har beteckningen talrik använts vid de tre första inventeringarna och några 100 par år 2008. Faktum är
att rörsångaren i motsats till sävsångaren under den senaste dryga 20-årsperioden minskat
i reservatet, en följd av att bladvassen minskat
i omfattning av olika orsaker. Den invandrade
till Hjälstaviken på 1910-talet och den första
häckningen konstaterades 1918. Därefter
skedde en kontinuerlig ökning av beståndet
fram till åtminstone 1970-talet. Liksom sävsångaren övervintrar rörsångaren i tropiska
Afrika och tillfälliga upp- och nedgångar i
dess numerär påverkas av väderförhållanden
och miljöförändringar i samband med ﬂyttning och övervintring. Arten är nära hotad
(NT) enligt rödlistan från 2020.

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Den första observationen i Hjälstavikens bladvassbestånd av denna storvuxna acrocephalus
-sångare gjordes 29 maj 1968. Från mitten av
1970-talet började den att etablera sig mer
och mer och från slutet av 1980-talet fram till
slutet av 1990-talet registrerades i stort sett
årligen 4 till 6 sjungande hanar. Den konstaterades även häcka vid några tillfällen. Jämte
Tämnaren och Vendelsjön stod Hjälstaviken
då för merparten av observationerna i Uppland. Under 2000-talets inledning minskade
trastsångaren drastiskt i reservatet och den
är numera inte ens årlig där. År 2009 noterades dock 3 sjungande hanar, men därefter
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har det varit ”skralt” med iakttagelser. De
senaste fem åren, (2017-2021) har den inte
säkert registrerats vid ett enda tillfälle. Vad
nedgången beror på är svårt att säga, men det
kan rimligtvis inte vara brist på vass, för det
ﬁnns det ännu gott om i reservatet. Intressant
i sammanhanget att uppmärksamma är att
trastsångaren i Hjälstaviken i huvudsak hållit
till i södra delen av reservatet. Arten är nära
hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Härmsångare Hippolais icterina
Arten häckar nära nog årligen i reservatet med
1 till 5 par och i Uppland som helhet har den
haft en positiv trend under de senaste ca 50
åren enligt olika undersökningar och standardrutter. Härmsångaren trivs i täta lövskogar med rik undervegetation, alkärr, parker etc
och i Hjälstaviken ﬁnner man den i speciﬁka
miljöer som Stora och Lilla Parnassen, Djurgården, Stora backen och Hukanområdet, för
att nämna de viktigaste lokalerna. 2020 fanns
t ex 5 sjungande hanar (revir) inom reservatet.
Den ﬂyttar till tropiska Afrika och upp- och
nedgångar i dess numerär kan ha att göra
med klimatförändringar och väderbetingelser
i samband med övervintring och ﬂyttning.

Skäggmes Panurus biarmicus
Denna i näringsrika sjöar med vidsträckta
bladvassområden förekommande art observerades första gången i Hjälstaviken i slutet
av 1970-talet. Fram till år 1988, då den
andra av fyra stora inventeringar genomförts
i reservatet, hade inga säkra häckningar konstaterats. Från början av 1990-talet har den
dock varit mer eller mindre regelbunden som
häckfågel, men på grund av att den påverkas
starkt av hårda vintrar (isbark på vassarna) har
beståndet varierat i antal. Riktigt kalla vintrar
observeras inte ens tvåsiffriga antal, medan
år då reproduktionen varit god (ﬂera kullar),
100-tals, ja kanske 1000 ex, huserar i vassarna
höstetid. Hjälstaviken är för övrigt den enda
lokalen i Uppland som med säkerhet hyst
häckande skäggmes under hela 2000-talet.
Arten är delvis stannfågel, men delar av stammen uppvisar under hösten sträckrörelser i

olika riktningar. Vid Hjälstaviken har beteendet registrerats vid ett ﬂertal tillfällen. Bland
annat kan nämnas 21 september 1991 då 150
till 300 ex praktiserade så kallad ”högﬂykt”
och många ﬂockar lämnade sjön i riktning
mot NNV. Ca 80 övervintrande ex noterades
14 december 2020 i reservatets södra delar.
Som kuriosa kan uppmärksammas att skäggmesen nog är den mest fotograferade fågeln
i Hjälstaviken och att utmed WWF-spången
mellan Stora Parnassen och Kvarnberget i
reservatets södra delar är det område man
bäst på närhåll kan njuta av den vackra fågeln
och dess läten.

Pungmes Remiz pendulinus
Första fyndet i Hjälstaviken av denna många
gånger förbisedda art gjordes den 11 maj
2001, då 1 ex hördes locka bland vass och videbuskage utmed kanalen i södra delen av reservatet. Sedan dröjde det till 2017, innan det
var dags för nästa observation; en hane kunde
studeras, när den byggde ett bo i videbuskage
utmed kanalen vid långa WWF-spången 2
maj till 10 juni alltså i samma område som
den första observationen av arten gjordes år
2001. Bobygget avbröts dock så småningom
och ingen häckning kunde konstateras. Året
därpå (2018) noterades pungmes endast vid
ett tillfälle, nämligen 15 maj, men 2019 blev
det större aktivitet. Efter det att den första
observationen av en bobyggande hane gjordes
21 april vid WWF-spången, blev det ”full fart”
i området. Både hanar och honor observerades
och minst 6 påbörjade bon kunde identiﬁeras
utmed kanalen mellan WWF-spången och
Svannäs. Parning konstaterades, men någon
fullföljd häckning blev det tyvärr inte heller
denna gång. Ingen pungmes observerades
efter mitten av juni. Både 2020 och 2021 var
det ”kliniskt rent” på pungmesar i området,
men området har en sådan potential för arten,
(björk- och videbevuxna vass-stränder och
vattendrag med förekomst av kaveldun) att
det förhoppningsvis inte dröjer alltför länge
innan den återkommer. Arten är akut hotad
(CR) enligt rödlistan från 2020.

5RVHQ¿QN Carpodacus erythrinus
Denna östliga art, som sedan början av
1960-talet observerats tillfälligt i Hjälstaviken, blev under 1970-talet årligen förekommande och den första häckningen konstaterades år 1974. Den invandrade för övrigt till
Uppland i mitten av 1950-talet. Från mitten
av 1970-talet och fram till slutet av 1990-talet har rosenﬁnken etablerat sig, som årsviss
häckfågel med i regel 3 till 5 par i reservatet.
Därefter har den minskat och det gäller Uppland i övrigt och landet i sin helhet. Den trivs
i örtrika, frodiga buskmarker, lövskogsparker,
fuktiga alkärr etc, gärna nära vattendrag och
sjöstränder, och eftersom Hjälstaviken är rik
på allt detta kan inte minskningen förklaras
med biotopbrist. Orsakerna till nedgången
får sökas annorstädes. Numera (2000-talet)
registreras rosenﬁnken tillfälligt, både som
sträckande och som tillfälligt sjungande, och
inga häckningar har konstaterats. 2005 hördes
t ex 4 ex sjunga tillfälligt 28 maj. Arten är
nära hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Sävsparv Emberiza schoeniclus
Arten, som förekommer i bladvassbälten,
bland buskar på igenväxande strandängar
samt längs vegetationsrika diken och vattendrag, har alltid betecknats som allmänt
förekommande i Hjälstaviken. Inga försök
att inventera den har gjorts i samband med
inventeringarna 1974, 1988, 1997 och 2008
på grund av dess förekomst i svårtillgängliga
biotoper, den har därför grovt uppskattats
som talrik (100-tals par). Sävsparven, som
är kortdistansﬂyttare, anses ha minskat generellt i landet under de senaste 50 åren,
och faktum är att den allmänna känslan
bland många ornitologer är att den minskat
också i Hjälstaviken under senare år. Några
vinterfynd är värda att notera; i december
1982 uppehöll sig 100-tals ex i vassarna och
18 februari 1984 observerades en ﬂock på ca
150 ex i reservatet. Milda vintrar registreras
annars oftast enstaka ex i vikens vassområden
numera. En ovanligt stor ﬂock på ca 100 ex
iakttogs 2 oktober 2000. Arten är nära hotad
(NT) enligt rödlistan från 2020.
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Här följer en presentation av den icke häckande, men regelbundet förekommande våtmarksberoende fågelfaunan i Hjälstaviken
Mindre sångsvan Cygnus colombianus
Arten har under många år varit en sparsam
förbisträckare och rastare i Hjälstaviken under
våren (mars-april) och än mer sällsynt under
höststräcket i oktober-november. Under senare år ses den dock mer regelbundet, främst
under våren och ofta i sällskap med sin större
släkting sångsvanen, som haft en långsiktig,
positiv trend i landet, både som häckfågel och
som förbisträckare. Nämnas kan 5 mars 2020,
när 2 adulta fåglar tillsammans med 35 sångsvanar sträckte mot norr och 10 mars samma
år, då 3 ex tillsammans med 26 sångsvanar
sträckte mot nordost. Ett vinterfynd föreligger
i reservatet; 7 ex 2 december 1962, en mycket
ovanlig företeelse i Uppland.

Sädgås Anser fabalis fabalis (skogssädgås)
Antalet rastande sädgäss har sedan början av
1980-talet ökat, både under våren och hösten
och arten observeras numera i stora antal i
Hjälstaviken. Antalen varierar dock mycket
år från år, och orsaken till detta kan delvis
förklaras med vädermässiga förhållanden.
Gynnsamma sträckperioder kan många gäss
i större eller mindre utsträckning passera
Uppland utan att rasta. Dessutom kan gässen
säkert ibland alternera mellan olika närbelägna rast- och födosökslokaler. Hjälstaviken
är en av få lokaler i Uppland som regelbundet
hyser stora antal sädgäss under hösten. Under
våren är förhållandet annorlunda i och med
att det också ﬁnns andra bra rastplatser. Det
ﬁnns sannolikt ﬂera skäl till att Hjälstaviken
har blivit den viktiga rastlokal för sädgäss och
andra gåsarter som den för närvarande är. Ett
är att ett ökat jakttryck på tidigare traditionellt viktiga rastlokaler i Skåne har gjort dessa
mindre attraktiva till förmån för andra i Mellansverige, t ex Hjälstaviken. En annan trolig
orsak är att lokalen kan erbjuda vila och skydd
i ett Mälarlandskap, vars öppna jordbruksbygd
bjuder på mycket goda näringsbetingelser.
Den överlägset högsta dagssumman på hösten
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inföll 27 september 2019, då inte mindre än
37 200 ex inräknades. Den summan slår med
råge 25 700 ex, som observerades i månadsskiftet september-oktober 2015 och som då
var den dittills högsta. Högsta dagssumman
under våren är 10 100 ex från 2018.

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Arten är sedan lång tid (1980-talet) en regelbunden rastare både vår och höst i de stora
sädgåsﬂockarna. Stora ﬂockar på 100-tals
fåglar är dock ett senare fenomen och har
observerats sedan mitten av 2000-talets första
decennium under höstarna, medan maxantalen på våren legat på en betydligt lägre nivå
(några 10-tals ex). Den överlägset högsta,
enskilda summan är de ca 1000 ex som sågs
20 oktober 2015. I övrigt har maxantalen
höstetid varierat mellan drygt 100 och ca 500
ex de senaste, dryga 10 åren.

Bläsgås Anser albifrons
Arten rastar sedan 1980-talet regelbundet
varje vår och höst, vanligtvis i små, men efterhand i något ökande antal. Ett trendbrott
skedde efter 2000-talets första decennium,
då plötsligt antalet rastare ökade markant,
framför allt under våren. Mellan 2012 och
2021 har maxantalet rastare under våren
stigit från ca 100 ex till 1100 ex! Under hösten har maxantalet under samma tidsperiod
inte överstigit 100 ex med ett år undantaget,
nämligen 2020. Då rastade minst 700 ex 5
oktober i viken, en följd av sedan en lång tid
rådande vindar från NO-O-sektorn, som ﬁck
de arktiska gässen att driva in över land.

Fjällgås Anser erythropus
År 1981 startade Svenska Jägarförbundet
ett fjällgåsprojekt, där man med vitkindade
gäss som fosterföräldrar strävar efter att få i
Lappland utplanterade fjällgäss att övervintra
i Nederländerna i stället för i sydöstra Europa
eller längre österut. Meningen är att dessa
gäss därefter skall återvända till fjällen. Denna

utplanteringsverksamhet, där ungar föds fram
både på Skansen i Stockholm och på ÖsterMalma i Södermanland, har medfört ett starkt
ökat antal observationer i Hjälstaviken och
Uppland i övrigt under 1980-talet. Efterhand
har Hjälstaviken blivit Upplands i särklass viktigaste rastlokal för arten, både vår (april-maj)
och höst (augusti-oktober), och idag registreras tvåsiffriga antal regelbundet. Det är framför allt från början av 2000-talet som antalen
har stigit, främst naturligt nog under hösten
då årets ungar är med. Några maxantal kan
nämnas; 87 ex i början av september 2021,
75 ex 22 september 2009, 64 ex 8 september
2019 och minst 65 ex 26 augusti till 2 september 2020. Under de allra senaste åren har
dock våren upphört att vara en rastlokal för
fjällgåsen i Hjälstaviken. Fjällgåsprojektet har
under årens lopp kantats av en del problem
och lades en tid ”på is”, men är sedan några
år i gång igen. Innan projektet startade 1981
har arten observerats i Hjälstaviken endast
vid enstaka tillfällen. Det är inte så konstigt
för en art som tidigare i huvudsak hade sitt
övervintringsområde i sydost (Kaspiska havet

etc), men där jakttrycket och giftsituationen i
miljön inte är fördelaktiga. Det äldsta fyndet
härrör sig från 1931. Arten är akut hotad (CR)
enligt rödlistan från 2020.

Vitkindad gås Branta leucopsis
Bortsett från en misstänkt häckning 1987 har
denna arktiska gås aldrig någonsin konstaterats häcka i Hjälstaviken. Likt många andra
gåsarter har den vitkindade dock ökat mycket
kraftigt, som rastare i reservatet sedan åtminstone 25 år tillbaka i tiden. Innan dess var arten
endast en tillfällig besökare vår (april-början
av maj) och höst (september-oktober). Tresiffrigt antal (som mest 150 ex) nåddes hösten
1996 och därefter har maxsiffran på höstarna,
om inte kontinuerligt, så nästan kontinuerligt stigit fram till dagens femsiffriga antal.
Hösten 2017 och 2018 fanns i Hjälstaviken
som mest 15 000 ex, hösten 2019 ca 20 000
ex och 2020 ca 22 000 ex. Under våren är
antalet rastare betydligt blygsammare, men år
2015 nåddes för första gången ett fyrsiffrigt
antal på ca 1200 ex. Fem år senare (2020) är
motsvarande summa ca 2500 ex. Det händer

Vitkindad gås, maxantal rastare höstarna 1995 – 2020
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Grågäss och sädgäss. FOTO: PELLO MALM

Spetsbergsgäss. FOTO: PELLO MALM

FÅGLAR I UPPLAND 4 2021

30

Vitkindade gäss. FOTO: ANNIKA RASTÉN
Fjällgäss. FOTO: PELLO MALM

31

FÅGLAR I UPPLAND 4 2021

också att enstaka eller några få ex stannar hela
sommaren.
Vad har då dessa gäss för ursprung? Sannolikt rör det sig om ättlingar till den friﬂygande population som sedan många år tillbaka
häckar i Stockholm (Skansen, Fjäderholmarna
etc) och Gävle. De har sedan spritt sig ut från
huvudstaden och Gävle och häckar numera
bland annat här och var i den uppländska
skärgården och utmed kusten samt i Mälaren.
I Hjälstaviken ﬁnner de utmärkta födo- och
rastbetingelser, innan höstflyttningen till
Nordsjökusten. Den arktiska populationen,
som ﬂyttar över Östersjön, berör normalt inte
Uppland, men i hårda vindar från ostsektorn
händer det att ﬂockar driver in över land och
ses sträcka förbi Hjälstaviken.

Prutgås Branta bernicla
I samband med hårda ostvindar under höstﬂyttningen i september och oktober händer
det att denna arktiska art kommer ur kurs
från ostkusten och sträcker mot sydväst över
inlandet och därigenom passerar också Hjälstaviken. Under de senaste dryga 35 åren kan
följande sträcksummor över reservatet med
omnejd vara värda att framhållas; ca 1325 ex
mot sydväst 28 september 1984 och märkligt nog exakt samma antal (1325 ex) mot
sydväst 27 september 2007; 19 september
998 sträckte 730 ex. mot syd. Utöver dessa
sträcksummor har antal på 100 till 260 ex
registrerats vid en handfull tillfällen. En
ﬂock på 120 ex rastade i viken 11 oktober
2008. I samband med vårsträcket, som sker
koncentrerat utmed ostkusten i slutet av maj,
observeras knappast några prutgäss i inlandet.
I Hjälstaviken föreligger i alla fall inga sådana
iakttagelser. Från början av 1980-talet blev
Hjälstaviken mer och mer betydelsefull som
rastlokal för gäss och antalen ökade successivt.
Bland alla dessa gäss hittades så småningom
någon prutgås och numera ses arten näst intill
årligen med enstaka ex i gåsansamlingarna.
Vad dessa gäss har för ursprung är svårt att
säga.

Gravand Tadorna tadorna
De första dokumenterade fynden i Hjälsta-

32

FÅGLAR I UPPLAND 4 2021

viken av denna kustfågel gjordes år 1967, då
2 ex observerades 6 maj samt samma antal
19 till 27 augusti (samma fåglar?). Under
1970-talet lyste arten helt med sin frånvaro,
och under 1980-talet föreligger fynd av 1 till
3 ex 1980, 1986 och 1987. Från 1990 och
framåt har antalet registrerade fynd ökat både
under våren och hösten, och man kan säga
att gravanden numera är mer eller mindre
årlig i sin förekomst i reservatet. De stora
restaureringsåtgärderna i mitten av 1990-talet
med förbättrade näringsbetingelser har säkert
bidragit till denna utveckling. Några av fynden
är värda extra uppmärksamhet; 7 ex 11 maj
2004, tillika 7 ex 18 september 2011 och 5
juvenila ex 29 augusti 2001. Ett sommarfynd
kan också nämnas; 1 hane 6 juni 2005. En sen
observation gjordes 2017, då 1 juvenil fågel
sågs 10 till 20 oktober. Gravanden ﬂyttar från
juli till början av oktober till Nordsjöns kuster
och återkommer i mars-april. Arten är nära
hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Bläsand Anas penelope
Rastar årligen i varierande antal under våren
och hösten. Efter restaureringen på 1990-talet ökade antalet markant, som en följd av höjt
vattenstånd under våren i kombination med
fräsning av strandängar. Detta har sammantaget lett till förbättrade näringsbetingelser.
Högsta antalet observerade bläsänder hittills
vid ett och samma tillfälle är 350 ex på våren
(2008) och 850 ex på hösten (2007). Även
under sommaren (häckningstid) ses arten
regelbundet och under de senaste dryga
20 åren i genomsnitt i stigande antal, men
någon häckning har inte konstaterats. Enligt
uppgift har dock häckning skett för många år
sedan. Arten är sårbar (VU) enligt rödlistan
från 2020.

Stjärtand Anas acuta
Rastar varje vår och höst i varierande antal.
Liksom hos andra simänder har antalet rastande fåglar ökat efter restaureringsåtgärder
i form av höjt vårvattenstånd och fräsning
av strandängar, som iscensattes i mitten av
1990-talet. Högsta antal observerade stjärtänder vid ett och samma tillfälle är 50 ex

våren 1995 och ca 200 ex hösten 2000. Arten
ses även under sommaren (häckningstid)
mer eller mindre regelbundet i enstaka par
och ex, men någon säker häckning har aldrig
konstaterats. Arten är sårbar (VU) enligt
rödlistan från 2020.

Svarthakedopping Podiceps auritus

Är en årlig rastare vår och höst samt förbisträckare i varierande antal, som mest något
100-tal eller några 100-tals ex. Ingen häckning har konstaterats, främst beroende på att
lämpliga boplatser i form av ihåliga träd och
holkar saknas i reservatet.

Arten var in på 1960-talet en regelbunden
häckfågel i Hjälstaviken och det var också här
som den första publicerade, säkra häckningen
i Uppland konstaterades år 1919. I början på
1930-talet häckade enligt uppgift 7 par och år
1947 häckade ca 10 par och arten var talrikare
än skäggdoppingen i denna sjö (Bollvik 1948).
Idag (1970-talet och framåt) är svarthakedoppingen en mer eller mindre regelbunden
rastare vår och höst i för det mesta få exemplar. Vad som orsakat artens upphörande som
häckfågel i reservatet är svårt att säga, men
predation från mink och gädda samt ökad
näringskonkurrens från andra ﬁskar etc är
tänkbara orsaker. Betydelsen av under senare
år skapade viltvatten, golfdammar och andra
konstgjorda vattensamlingar får inte förringas.
Det har visat sig att svarthakedoppingen trivs
alldeles utmärkt i dessa småvatten och att
huvuddelen (90%) av Upplands häckande
par reproducerar sig där.

Storlom Gavia arctica

Storskarv Phalacrocorax carbo

Arten rastar ej i Hjälstaviken men är en
årlig förbisträckare i få antal under våren
(april–början av maj). Är än ovanligare och
ej årligen sedd i samband med höststräcket.
Under senare år observeras arten i än mindre
antal i samband med vårsträcket än tidigare.
Vad det beror på är svårt att säga, men har
häckningen i skogssjöar norr och nordväst om
Hjälstaviken misslyckats i större omfattning
än tidigare, eller är det andra orsaker?

Sedan arten började häcka i Upplandsdelen
av Mälaren år 1996 har observationerna vid
Hjälstaviken ökat, både vad gäller rastare/
födosökare och förbisträckare vår och höst.
Sedan några år har dock en viss stagnation
märkts, även om 100-tals ex ännu både ﬁskar
i sjön och sträcker förbi varje år.

Salskrake Mergellus albellus
Är en årlig, men i regel fåtalig rastare i viken
vår (mars-början av maj) och höst (oktobernovember). Den högsta enskilda summan
som registrerats är de 36 ex som observerades
den 27 oktober 2013. Ett sommarfynd kan
också nämnas: 1 hane 21 juni 2009.

Storskrake Mergus merganser

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Är en sällsynt, men under den senaste dryga
20-årsperioden något mer frekvent rastare i
samband med vårsträcket i andra halvan av
april–mitten av maj. Nämnas kan 1 par 20
april och 1 par 18 till 19 maj 2013 (samma
par?). Har såvitt känt aldrig konstaterats
häcka, men enstaka rastande exemplar har
registrerats under hösten vid tre tillfällen. I
Uppland som helhet har gråhakedoppingen
sedan ﬂera år ökat som häckfågel. Kanske kan
den även i Hjälstaviken framöver etablera sig
som häckfågel?

Ägretthäger Ardea alba
Arten, som har sin huvudsakliga utbredning
i Syd- och Sydosteuropa observerades första
gången i Hjälstaviken 16 till 20 juni 2000.
Sedan följde tre år utan observationer. Från
år 2004 har arten besökt Hjälstaviken nästan
årligen (undantag 2006) med fynd både vår,
sommar och höst. Det senaste decenniet
(2010-2020) har observationerna och antalen blivit allt ﬂer. Nämnas kan hela 8 ex 18
augusti 2017 och 5 ex vid ﬂera tillfällen 28
augusti till 1 oktober 2018. (Så många som 8
ex samtidigt vid en och samma lokal har aldrig
tidigare iakttagits i Upplands rapportområde.)
Ägretthäger häckar numera på några platser
i Sverige, och man kan undra om och i så fall
när första häckningen av denna kolonihäckFÅGLAR I UPPLAND 4 2021
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Ägretthäger 30 augsti 2018. FOTO: ANNIKA RASTÉN

ande fågel sker i vikens bladvassområden med
tillhörande låga buskar och träd?

Gråhäger Ardea cinerea
Arten har aldrig konstaterats häcka i Hjälstaviken, men fåglar från närbelägna kolonier i Mälaren besöker regelbundet viken för
födosök under den isfria delen av årstiden.
Antalet har varierat, men sett i ett 50-årsperspektiv har artens närvaro ökat markant under
den senaste åtminstone dryga 30-årsperioden.
Dock har storskarven på vissa håll i Mälaren
trängt undan gråhägern från dess häckplatser
och det har gjort att ökningen avstannat. I
sammanhanget skall sägas att en koloni på ca
25 häckande par upptäcktes så sent som år
2017 i en tät granplantering vid Nylada, Ekolsundsviken, som ligger strax syd om Hjälstaviken. Fåglar från den kolonin nyttjar givetvis
reservatet som födosökskälla. Som mest har
under åren drygt 60 ex observerats samtidigt
i viken. Flest fåglar ses på eftersommar och
höst, när ungfåglarna blivit ﬂygfärdiga. Milda
vintrar övervintrar enstaka ex.
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Havsörn Haliaeetus albicilla
Är en av de rovfågelsarter som numera
observeras mest frekvent under hela året i
Hjälstaviken. Någon häckning inom reservatet har dock aldrig konstaterats, men fåglar
från Mälaren i övrigt och annorstädes besöker
regelbundet området för födosök. Under tidig
vår ses arten dessutom regelbundet sträcka
förbi mot norr och nordost i varierande antal.
Att se upp till 10-15 örnar på en dag är inte
ovanligt. Så har det dock inte alltid varit. Sett
i ett 50-årsperspektiv har ”Projekt havsörn”
blivit ett av de mest lyckade räddningsprojekt
som bedrivits i svensk faunavård. När arten i
början av 1970-talet ”stod på randen av utrotning”, så startades en räddningsaktion för giftfri miljö, vinterutfodring, skydd av boplatser
etc och detta har sammantaget blivit en succé.
Idag är den svenska havsörnsstammen livskraftig med ﬂera 100 häckande par (ca 900)
och det avspeglar sig också i Hjälstaviken. I
fågelrika Hjälstaviken har arten rik tillgång
på bytesdjur (fåglar, ﬁsk etc), och på vintern
har under senare år dessutom slaktavfall från

Blå kärrhök 1K hona. FOTO: YNGVE HARELAND

hjortar och traﬁkdödat vilt i övrigt lagts ut.

Blå kärrhök Circus cyaneus
Arten var fram till 1940-talet häckfågel i
vikens vassområden. Numera ses den årligen
i varierande antal vår och höst i samband
med ﬂyttningen, under de senaste 20 åren i
minskande omfattning. Den har även under
en lång följd av år visat en vikande trend som
häckfågel i landet. Milda vintrar övervintrar
en del exemplar i Hjälstaviken med dess
vassar och mader. Arten är nära hotad (NT)
enligt rödlistan från 2020.

Ängshök Circus pygargus
Arten är en sällsynt men nästan årlig gäst
under främst vår och försommar (maj-juni).
Under senare år är det dock glesare mellan
observationerna. Den har på 1970-talet och
1980-talet gjort vissa häckningsförsök i vikens
vassar, men någon lyckad häckning har aldrig
konstaterats, i alla fall inte under de senaste
60–70 åren. Arten häckar annars årligen med
enstaka par på andra håll i Upplands rapportområde. Arten är starkt hotad (EN) enligt
rödlistan från 2020.

Fiskgjuse Pandion haliaetus
Par har häckat strax utanför reservatet, men
såvitt känt aldrig inom detsamma. Brist på
lämpliga boträd (gamla tallar) torde vara
huvudorsaken, eftersom tillgången på ﬁsk i
Hjälstaviken är mycket god. Fiskgjusen har
alltid varit en regelbunden och återkommande gäst från vår till höst (april – andra
halvan av september) i Hjälstaviken. Flera
häckande gjusar från närbelägna boplatser
i Mälaren, men även från andra håll, ﬁskar
här för transport till hungriga ungar. Dock
har numerären födosökande ex minskat i
ett längre perspektiv (drygt 45 år), och det
gäller främst årsungar under hösten. Som
mest iakttogs t ex minst 8 adulta fåglar ﬁska
i viken i april till början av maj år 2020, men
någon juvenil fågel sågs inte över huvud
taget under hela eftersommaren och hösten.
Har den ökande havsörnsstammen påverkat
gjusen negativt i Mälaren? Reella hot är att
havsörnen tar över ﬁskgjusarnas bon men
också stjäl ﬁsk från dem. Vid ﬂera tillfällen
under senare år har observerats hur havsörn
prejar gjusar och tvingar dem att släppa den
nyfångade ﬁsken i ﬂykten. Detta fenomen
FÅGLAR I UPPLAND 4 2021
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har tidigare inte setts vid lokalen. Ett annat
hot är det moderna skogsbruket, där gamla,
för ﬁskgjusen lämpliga boplatsträd (tallar)
avverkas, även om boplatsträd och beﬁntliga
bon skall sparas.

Strandskata Haematopus ostralegus
Arten observeras årligen både vår och sommar/höst, som rastare och genomsträckare.
Antalen är dock för det mesta låga, men följande summor är dock värda att omnämna; 15
sträckande ex mot norr 25 maj 1997 och 11
ex i samma riktning 11 maj 2008. Att uttala
sig om strandskatan har ökat eller minskat
som rastare och genomsträckare i Hjälstaviken under den gångna 50-årsperioden är svårt.
(Därtill är materialet för tunt.) I Mälaren i
övrigt häckar ett fåtal par på spridda lokaler
både söder och nordost om Hjälstaviken.
Arten är nära hotad (NT) enligt rödlistan
från 2020.

Större strandpipare Charadrius morinellus
Arten häckar inte i Hjälstaviken men är
en årlig rastare och genomsträckare i varierande antal vår, sommar och höst. Sett i
ett 50-årsperspektiv har antalet rastare och
genomsträckare ökat enormt, och det beror
främst på det omfattande restaureringsprogram som iscensattes i mitten av 1990-talet.
Bland annat rotorkultiverades ett område
utanför fågeltornet på västra sidan av viken,
vilket medförde att frilagda gyttjebankar
skapades. Framför allt under 2000-talet
har större strandpiparen börjat rasta i stora
mängder under eftersommar och höst, och
antal på över 100 ex rastande samtidigt är
inte ovanligt. Rekordet ligger för närvarande
på ca 250 ex sista dagarna i augusti år 2018
och Hjälstaviken ”tävlar med” Ledskär om
att hysa de högsta dagsummorna för arten i
rapportområdet Uppland.

Ljungpipare Pluvialis apricaria
Hjälstaviken är ingen rast- och sträcklokal av
rang för arten om man jämför med många
andra stora slätter i Upplands rapportområde,
men den är ändå årlig i sin förekomst vår
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och höst. Det är främst på fälten i västra och
nordvästra Hjälstaviken som ljungpipare observeras. Stora ﬂockar ses sällan, men ca 550
ex 9 maj 2017 och ca 460 ex 2 maj 2016 är
värda uppmärksamhet. Intressant att nämna
är också att årets första ljungpipare (enstaka
ex i mars-början av april) i rapportområdet
observeras ofta just i Hjälstaviken och att
gyttjebankarna utanför fågeltornet på västra
sidan härbärgerar enstaka rastande ex eller
små sällskap under eftersommar och höst.
Att uttala sig om ljungpiparen har ökat eller
minskat generellt i området i ett 50-årsperspektiv är svårt, för att inte säga omöjligt.
Ett mycket tidigt fynd kan nämnas: 1 ex 13
februari 2020.

Kustpipare Pluvialis squatarola
Är en årlig men relativt fåtalig rastare under
höststräcket på eftersommaren och hösten,
under den senaste 25-årsperioden dock något
mer frekvent i sin närvaro. I samband med
vårsträcket i slutet av maj till början av juni
är den betydligt ovanligare och inte ens årlig.
Vid hastiga väderomslag händer det att större
ﬂockar rastar tillfälligt, t ex 44 ex 28 maj
2007. Den 28 maj 2002 sträckte ca 200 ex
(tillsammans med myrspovar) förbi mot norr.

Kustsnäppa Calidris canutus
Är sedan restaureringsåtgärder gjordes i mitten av 1990-talet en årlig rastare höstetid
(början av juli till och med augusti), medan
den under vårsträcket i slutet av maj till början av juni är mycket sparsam och långt ifrån
årlig. Sett i ett 50-årsperspektiv har den ökat
markant som rastare i samband med höststräcket den senaste 25-årsperioden. 2002
den 28 maj sträckte ca 200 ex förbi mot norr
och 19 till 24 juli 2001 rastade ca 100 ex, två
höga summor för arten i reservatet.

Sandlöpare Calidris alba
Första fyndet av denna arktiska art i Hjälstaviken gjordes 15 september 1996, tillika det andra inlandsfyndet i Upplands rapportområde.
Två ex rastade nämligen på de vegetationsfria
gyttjebankar som nyligen skapats i samband
med restaureringen. Därefter har sandlöpare

observerats rasta drygt ett 15-tal ”höstar” från
mitten av juli till september med 1 till 3 ex
årligen, ofta tillsammans med kärrsnäppor.
Arten kan numera nästan betraktas som nära
nog årlig ”höstetid” vid lokalen.

Småsnäppa Calidris minuta
Rastar årligen i varierande antal under hösten, är betydligt fåtaligare och inte ens årlig
under våren. Rastningsfrekvensen har dock
ökat, främst under återsträcket sensommar
och höst sedan gyttjebankar bildades i samband med restaureringsåtgärder i mitten av
1990-talet. Nämnas kan 75 ungfåglar rastande
28 augusti 2016, medan den högsta summan
rastande småsnäppor under våren (andra
halvan av maj till början av juni) kan räknas
på ena handens ﬁngrar.

Mosnäppa Calidris temminckii
Är en årlig rastare på kortbetade strandängar
vår (början av maj till början av juni) och höst
(juli till början av september), oftast mera
frekvent och i högre antal på våren. Efter
restaureringsåtgärderna i mitten av 1990-talet har andelen ”höstobservationer” ökat och
arten observeras numera i genomsnitt i högre
antal i samband med höstﬂyttningen än under
våren. Maxsiffran under våren är ca 50 ex
rastande 23 maj 1997 och för hösten 40 ex
27 juli 2000.

Spovsnäppa Calidris ferruginea
Arten rastar årligen i samband med höststräcket (juli–september) i varierande antal.
Den har under den senaste dryga 20-årsperioden blivit mer frekvent och uppträder i högre
antal än tidigare. Under vårsträcket (slutet
av maj till början av juni) är den mycket
sällsynt och ses endast i enstaka ex vissa år.
Under hösten år 1999 rastade nästan 200 ex
på gyttjebankarna utanför fågeltornet, västra
sidan och 19 juli 2001 ca 110 adulta fåglar i
samma område. Högsta summan i samband
med vårsträcket är 2 ex 9 juni 2003. I sammanhanget kan också nämnas att minst 40
ex sedda 17 till 18 juli 1991 dittills var en av
de största ﬂockar som iakttagits i Upplands
rapportområde.

Kärrsnäppa Calidris alpina
Kärrsnäppor av den nordliga rasen ”alpina”
rastar regelbundet i Hjälstaviken, både vår
och höst, dock i betydligt högre antal under
höststräcket. Sett i ett 50-årsperspektiv har
antalet rastare stigit avsevärt de senaste 25
åren tack vare restaureringsarbeten i mitten
av 1990-talet. Överlägset högsta antal rastare
vid ett och samma tillfälle är de 1400 ex som
observerades 19 juli 2001, en av de högsta
summor som registrerats i rapportområdet
Uppland. Flockar på några 100 ex är dock
inte ovanligt. På våren har som mest 50 ex
iakttagits 27 maj 2012.
Under 1980- och 1990-talet misstänktes
den sydliga rasen schinzii häcka i reservatet
(spel hördes bland annat). Enligt uppgift
har kärrsnäppa häckat i Hjälstaviken på
1910/20-talet.

Myrsnäppa Calidris falcinellus
Arten observeras rasta nästan årligen, både
under våren (slutet av maj till början av
juni) och under hösten (början av juli till och
med augusti). För det mesta iakttas ett fåtal
individer, men vissa år betydligt högre antal.
59 adulta fåglar sågs den 8 juli 2007 på de
restaurerade gyttjebankarna utanför fågeltornet, västra sidan av reservatet, och det är den
största ansamling som registrerats i Uppland.
Minst 70 ex bedöms dock ha rastat vid lokalen
detta datum. Högsta antal rastare på våren
är 25 ex 31 maj 1997. Under den senaste
10-årsperioden har arten varit fåtaligare som
rastare än tidigare, dock iakttogs som mest
19 ex 29 maj 2014. Under 1970-talet, när
igenväxningen var som värst, observerades
den i stort sett inte alls.

Brushane Calidris pugnax
Arten rastar allmänt vid Hjälstaviken under
våren (maj) och i samband med höststräcket
(slutet av juni till september/oktober). Enstaka individer och par har tidigare setts även
under häckningstid vid några tillfällen, men
någon säkerställd häckning har inte konstaterats sedan 1960-talet. Höga summor värda
uppmärksamhet är minst 1 600 rastande
ex 15 maj 1996, 800-1000 ex 31 augusti
FÅGLAR I UPPLAND 4 2021
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2021 och ca 800 ex 21 augusti 2016. Antal
på 700 till 750 ex har iakttagits vid några
tillfällen under de senaste 30 åren i slutet av
augusti till mitten av september. Brushanen
har minskat kraftigt i landet under 2000-talet
och det märks också i Hjälstaviken, framför
allt i samband med vårsträcket. Som kuriosa
kan nämnas att tidiga och sena observationer
numera registreras på våren i början av april
och på hösten i början av november. Är sårbar
(VU) enligt rödlistan från 2020.

hösten, främst i september månad, men är
då tystlåten och svårsedd. Nämnas kan dock
hösten år 2015, då sammanlagt 5 ex stöttes
i början av september. I sammanhanget skall
sägas att dubbelbeckasinen fram till slutet
av 1800-talet var en allmän häckfågel i landet, men att sjösänkningar, torrläggning av
ängsmarker och jakt gjorde att den minskade
katastrofalt i numerär. Är nära hotad (NT)
enligt rödlistan från 2020.

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus

Arten har aldrig, så vitt känt, konstaterats
häcka i Hjälstaviken, men är nära nog årlig,
som rastare, oftast i enstaka ex under våren
(april-maj). I samband med höststräcket (juliseptember) är den inte fram till sekelskiftet
observerad vid reservatet, i alla fall föreligger
inget fynd. Därefter förekommer fynd i stort
sett årligen perioden mitten av juli till september. Det har visat sig att dessa så kallade
”höstfynd” i de ﬂesta fall rör rasen islandica,
som häckar på Island och i Nordnorge. Det
första säkerställda fyndet av rasen islandica i
Uppland gjordes just i Hjälstaviken 17 till 27
juli 2001, då 2 adulta fåglar i full häckningsdräkt rastade. Normalt ses dock rasen på våra
breddgrader senare (augusti-september). Den
största ansamlingen av rödspovar (limosa) på
våren är 6 ex 19 april 2007, och i samband
med retursträcket har som mest 3 ex samtidigt observerats vid några tillfällen. Som
kuriosa kan nämnas att det tidigaste fyndet
för året av arten i reservatet härrör sig från
27 mars 1967. Enstaka osäkra ex islandica
har setts i oktober. Arten är starkt hotad (EN)
enligt rödlistan från 2020.

Är en årlig rastare vår och höst. Hur många
som rastar är svårt att säga, då arten trycker
hårt och därigenom är svår att se. Dess säregna spel hörs varje vår, säkert sedan urminnes tider, i slutet av april och början av maj
vid och runt det så kallade Trögdbodiket
vid de översilade strandängarna i reservatets
nordvästra del. Åtminstone 1 till 3 ex kan
identiﬁeras årligen ljumma, vindstilla och
sena kvällar. Som mest har 5 ex hörts spela
samma kväll, 2 maj 2006. Spelet, som sker i
ﬂykten, liknas vid en avlägset galopperande
häst över en träbro.
Normalt stöts enstaka dvärgbeckasiner i
oktober och november, men 7 oktober 1990
stöttes hela 11 ex på en och samma plats, en
anmärkningsvärt hög siffra. 16 oktober 2019
iakttogs 8 ex födosöka på gyttjebankarna
utanför fågeltornet, västra sidan av viken.
Enstaka vinterfynd har gjorts under årens
lopp och år 1961 konstaterades en häckning.

Dubbelbeckasin Gallinago media
Är liksom dvärgbeckasinen en årlig rastare
i maj (ca 1maj till ca 20 maj) med ”legendariska” spelplatser på de översilade strandängarna runt Trögdbodiket i nordväst och på
vissa strandängar, västra sidan. Här har spel
kunnat avnjutas åtminstone sedan 1960-talet.
Hur många som numera varje vår ”bjuder
upp” till sitt säregna markspel varierar, men
i genomsnitt är det åtminstone grovt räknat
5 till 10 hanar. Den senaste 30-årsperioden
har spel med minst 10 hanar involverade
ägt rum 1991 (>10 ex) och 2001 (>12 ex).
Arten är en regelbunden rastare även under
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Rödspov Limosa limosa

Myrspov Limosa lapponica
Arten observeras sparsamt och ej årligen i
samband med vårsträcket i slutet av aprilmaj och under höststräcket, främst i juli
månad. Efter restaureringsarbetena i mitten
av 1990-talet har antalet rastare ökat, framför
allt i samband med höstﬂyttningen. Nämnas
bör 164 rastande ex 19 juli 2000. Under
våren drar de ﬂesta myrspovar ”värdshus”
förbi utan att rasta och ibland händer det att
översträckande fåglar uppmärksammas och

registreras. Sålunda sträckte 140 ex norrut
29 maj 2013. På hösten kan 159 ex mot SV
4 augusti 2001 framhållas. Arten är sårbar
(VU) enligt rödlistan från 2020.

Storspov Numenius arquata
Arten är sedan ca 45 år utgången som
häckfågel vid Hjälstaviken, där den häckade
med åtminstone 1 par fram till mitten av
1970-talet. Den iakttas dock som rastare
och genomﬂyttare i varierande antal under
både nord- och sydsträcket. En summa värd
att uppmärksamma är de ca 450 ex som 29
april 1995 på grund av bakslag i vädret rastade i reservatet. Det är den överlägset största
ansamling av storspovar, som registrerats i
Hjälstaviken. Under de senaste 30 till 35 åren
har storspoven även minskat som häckfågel i
Uppland och i landet som helhet, beroende
främst på torrläggning av ängsmarker och
dränering av jordbruksmark. Arten är starkt
hotad (EN) enligt rödlistan från 2020.

Småspov Numenius phaeopus
Är en årlig rastare och genomﬂyttare, i regel
i små antal under våren, framför allt i första
halvan av maj. Är mera oregelbunden och i
än lägre antal i samband med höstﬂyttningen
i slutet av juni-augusti. Arten sträcker under

hösten rent generellt kustnära och över
skärgården. En summa under vårsträcket
vid Hjälstaviken värd att nämna är de 61 ex
som sträckte mot norr 10 maj 2015. Under
höststräcket har endast få individer samtidigt
observerats genom åren.

Svartsnäppa Tringa erythrinus
Rastar årligen under våren i maj månad och
i samband med höstﬂyttningen från mitten
av juni till mitten av september. Sedan de
stora restaureringsarbetena genomfördes
i mitten av 1990-talet har arten ökat som
rastare, framför allt under höstﬂyttningen.
Summor på 50 till 100 ex och ibland ﬂer
samtidigt både vår och höst är numera inte
ovanligt förekommande. Nämnas kan 10
till 11 maj 2001, då sammanlagt ca 250 ex
rastade och därefter sträckte norrut samt de
ca 200 ex (honor) på sydsträck, som 18/ juni
2012 rastade. Ett extremt tidigt fynd är 1 ex
1 april 2004. Arten är nära hotad (NT) enligt
rödlistan från år 2020.

Gluttsnäppa Tringa nebularia
Är en årlig rastare under våren i slutet av
april-maj och under hösten i slutet av juni
till början av oktober. Den ses oftast i enstaka
ex och små sällskap, men i samband med

1 K Rödspov av rasen islandica 2 september 2021. FOTO: YNGVE HARELAND
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restaureringsåtgärderna i mitten av 1990-talet
observeras ﬂer individer samtidigt, främst
under höstﬂyttningen. Den hittills högsta
dagsumman som noterats är de 94 ex som
rastade 26 juli 2018. Motsvarande summa
för våren är 50 ex 30 april 2007.

Grönbena Tringa glareola
Arten är den i särklass vanligaste rastande och
förbiﬂyttande vadaren vår (slutet av april och
in i maj) och höst (slutet av juni till och med
augusti) i reservatet, och antalen har likt andra
vadare ökat, som en följd av de restaureringsåtgärder som utfördes i mitten av 1990-talet.
Tusentals ex rastar och passerar området varje
vår, sommar och höst och Hjälstaviken ligger
nog i topp (gäller Uppland), när det gäller
antal rastande/förbiflyttande ex. Som ett
exempel kan nämnas perioden 20 juni till 15
juli 2000, då 10-20 000 ex beräknades ﬁnnas
i reservatet. Högsta enskilda observerade antal
är ca 4 000 ex 30 juni det året. Högsta summan under våren är ca 1700 ex 14 maj 2015.
Ett sent höstfynd är 1 ex 3 oktober 1998.

Skogssnäppa Tringa ochropus
Är en årlig rastare och förbisträckare under
våren (slutet av mars till början av maj) och
i samband med höstﬂyttningen (andra halvan
av juni till och med augusti) med i regel låga
antal. Dock observeras stundom högre antal.
Nämnas bör de 32 ex som födosökte utanför
fågeltornet, västra sidan, 18 juli 2013: den
högsta enskilda summan, som iakttagits i reservatet. Under våren (april) har summor på
10 till 15 ex samtidigt registrerats vid ett ﬂertal tillfällen. Sedan restaureringsåtgärderna
utfördes i mitten av 1990-talet har andelen
rastare ökat. I sammanhanget skall framhållas att arten troligen häckar med något par i
skogsområdet strax ost om reservatet. Som
kuriosa kan nämnas att 1 ex observerades
29 oktober 2020, ett mycket sent höstfynd
för arten.

Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Arten är en fåtalig men regelbunden rastare
under våren (slutet av april till början av maj),
men i samband med höstﬂyttningen i juli och
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början av september förekommer den i högre
antal. Efter restaureringsåtgärderna i mitten
av 1990-talet har antalet rastande drillsnäppor ökat och det beror främst på att ytan
öppna gyttjebankar i reservatet har utökats.
Man ser aldrig arten födosöka eller stötas i
tuviga eller på andra sätt bevuxna strandängar.
Som mest observeras i regel enstaka ex i 5
till 10 ex samtidigt i juli-augusti, men 22 juli
1999 registrerades en ansamling på 18 ex, en
anmärkningsvärt hög summa. Arten är nära
hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Roskarl Arenaria interpres
Är en fåtalig men från 1990-talets mitt nära
nog årlig rastare under vårﬂyttningen i maj.
I samband med höstﬂyttningen i mitten av
juli till början av september observeras den
också, men inte med samma regelbundenhet. De högsta enskilda summorna härrör
sig dock från höststräcket enligt följande; 8
ex 28 augusti 2007 och 7-8 ex 4 september
1999. Dessa summor är troligen de högsta
som har rapporterats från en inlandslokal i
Uppland. Från våren har maxsiffror på 3-4
ex samtidigt registrerats vid några tillfällen
under årens lopp. Som kuriosa kan nämnas
ett relativt sent fynd; 1 ex 30 september
2014. Restaureringsåtgärderna har säkerligen
haft en positiv inverkan på artens status som
rastare i reservatet. Arten är starkt hotad (EN)
enligt rödlistan från 2020.

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus
lobatus
Arten är en nära nog regelbunden rastare
under våren (ca 20 maj-mitten av juni) och
i samband med höstﬂyttningen i juli till mitten av september, oftast i enstaka ex och små
sällskap. De senaste ca 30 åren är den dock
mera frekvent i sin närvaro och oftare i högre
antal än tidigare. Summor på 5 till drygt 10 ex
samtidigt är inte ovanligt. Nämnas bör våren
1997, då arten observerades nästan dagligen
mellan 20 maj och 15 juni, som mest 10 ex
23 maj. Det totala antalet var enligt uppgift
minst 32 individer denna period, en mycket
hög siffra för lokalen och för Uppland över
huvud taget.

Grönbena. FOTO: JAN RYDING
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Silltrut Larus fuscus
Antalet nordsträckande silltrutar i Hjälstaviken har minskat drastiskt sedan 1970-talet,
då vissa år summor på nära 100 ex inte var
så ovanliga under sträckperioden maj till
försommar. Höststräckande silltrutar över
Hjälstaviken har dock alltid varit ovanligt
förekommande. Numera ses arten inte ens
årligen. Den har minskat som häckfågel i
Östersjön som helhet under samma tidsperiod (50 år). I sammanhanget skall nämnas att
andra raser av silltrut intermedius och graellsii
vid 3 olika tillfällen (1998, 2003 och 2019)
observerats rasta i Hjälstaviken. Rasen fuscus
är ej bedömd (NE) enligt rödlistan från 2020.

Havstrut Larus marinus
Arten är en årlig besökare i få antal, dock har
antalet observerade fåglar ökat något sett i
ett drygt 40-årsperspektiv. Vid ett tillfälle, 9
april 2004, rastade 12 ex i viken, den högsta
enskilda summan som registrerats i reservatet.
Havstruten häckar som närmast i Mälaren
syd om Hjälstaviken (Norra Björkfjärden)
med ett fåtal par. Arten är sårbar (VU) enligt
rödlistan från 2020.

Skräntärna Hydroprogne caspia
Är en årlig och regelbunden gäst i Hjälstaviken och Mälaren i övrigt under juli och
augusti. Det är familjer med adulta fåglar
och nyligen ﬂygga ungar, som lämnar häckplatserna i Östersjön (ostkusten) och söker
sig till insjöar med goda näringsbetingelser
(ﬁskrikedom). I samband med vårsträcket i
april till första halvan av maj är den fåtaligare,
men i alla fall under senare år observerad i
stort sett årligen. Under 2000-talet, alltså
efter de stora restaureringsarbetena i mitten
av 1990-talet, har antalet fåglar som nyttjar
Hjälstaviken, som födoresurs (ﬁsk) ökat i juli
och augusti, och antal på 10 fåglar och ﬂer
är inte så ovanligt. Den högsta enskilda summan som registrerats samtidigt är dock hela
40 adulta ex 8 juli 2004. Antal på 20 till 36
ex samtidigt har iakttagits vid ytterligare en
handfull tillfällen under 2000-talet. Observationer av enstaka ex i juni har gjorts vid några
tillfällen och då är det troligen frågan om
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fåglar som misslyckats med häckningen. Arten
är nära hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Silvertärna Sterna paradiseae
Arten är en årlig genomsträckare/rastare i
varierande antal i samband med vårsträcket i
maj. Stora mängder rastare kan då ses främst
i samband med väderomslag till nordvindar
och kyla. 5 maj 1998 sågs ca 300 ex och det
är det överlägset högsta antal som registrerats
i reservatet vid ett och samma tillfälle. Antal
på 35 till 65 ex har noterats vid ytterligare
några tillfällen under den senaste 25-årsperioden. Det skall sägas att silvertärnan på grund
av utseendemässig likhet med ﬁsktärnan är
förbisedd och därigenom passerar säkerligen
många ex utan upptäckt. Dessutom går
sträcket troligen på hög höjd över Uppland.
Arten ses mycket sällan under retursträcket
i mitten av juli till mitten av augusti.

Jorduggla $VLRÀDPPHXV
Är en mer eller mindre regelbunden rastare i
små antal i samband med vårsträcket i aprilmaj samt under höststräcket i septemberoktober. Under de senaste ca 20 åren är dock
känslan att den blivit sparsammare som rastare, både vår och höst. I början av 1960-talet
häckade arten eventuellt vid något tillfälle i
norra delen av reservatet. Förutom vår- och
höstobservationer med 1 till 2 ex genom
åren har några sommarfynd registrerats, alltså
fåglar som misslyckats med eller inte skridit
till häckning. Här kan nämnas 3 ex 12 juni
till 23 juli 1993, minst 2 ex 1 juni till 31 juli
2004 och 3 ex 18 till 26 juni 2012. Enstaka
vinterfynd föreligger också. 23 april 2015
hördes 1 ex spela, en mycket ovanlig upplevelse i reservatet.

.XQJV¿VNDUHAlcedo atthis
Efter att tidigare ha varit en långt ifrån årlig
besökare i reservatet, har arten sedan början
på 2000-talet blivit en mer eller mindre regelbunden gäst med 1-2 ex. Efter dammluckans
tillkomst vid utloppet i Svannäs i mitten av
1990-talet skapades nämligen en utmärkt
lokal för den att övervintra. Forsande vatten
håller vattnet öppet kalla vintrar och rike-

domen på småﬁsk och grenar från buskage
och träd att spana ifrån är stor. Kungsﬁskaren
häckar inte i reservatet, eller ens i dess närhet,
på grund av att för arten lämpliga häckningsmiljöer saknas i form av kanaler och åar med
lämpliga strandbrinkar. Den lider generellt
sett svårt kalla vintrar och i samband med de
kalla vintrarna 2009/2010 observerades den
inte alls vid Svannäs under några år. Sedan år
2014 är den dock noterad regelbundet årligen
under icke häckningssäsong. År 2020 iakttogs
arten med 3 ex samtidigt vid några tillfällen.
Planer på att konstruera konstgjorda bon för
arten vid Svannäs ﬁnns, och en ansökan har
lämnats in till Länsstyrelsen. Tjänstemän har
till och med varit där för att informera sig om
möjligheterna till det hela.
Det kan nämnas att före år 2000 föreligger
fynd av kungsﬁskare i Hjälstaviken vid endast
tre tillfällen; 1 ex 1934, 1 ex 16 till 8 april
1965 och 1 ex 23 till 24 april 1992. Arten är
sårbar (VU) enligt rödlistan från 2020.

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Sett i ett 50-årsperspektiv och längre har
arten minskat kraftigt, både i Hjälstaviken
och Uppland i övrigt, detta som rastare under
vår- och höstﬂyttningen (maj respektive september). Under 1960-, 1970- och 1980-talet
var ﬂockar innehållande 10-talet individer
och ﬂer inte direkt ovanligt förekommande,
men sådana tycks inte längre observeras. Bara
som ett exempel härvidlag kan nämnas en
ﬂock på ca 35 ex 9 september 1962. Arten har
bevisligen minskat som häckfågel i nordligaste
Sverige, och det avspeglar sig säkert i antalet
rastare i Hjälstaviken. Idag (1990-talet och
framåt) är den långt ifrån årlig i samband med
vårﬂyttningen, medan den trots allt hörs och
ses varje höst i slutet av augusti till och med
september. Sammanlagt 5 till 10 ex under
en höst förekommer, men hösten 1999 bedömdes sammanlagt ca 25 ex ha observerats,
en hög summa för att vara ”nutid”. Ett par
relativt sena fynd kan nämnas; 1 ex 2 oktober
2006 och 1 ex 15 oktober 2020. Arten är
sårbar (VU) enligt rödlistan från 2020.

Skärpiplärka Anthus petrosus
Trots att denna kust- och skärgårdsfågel
minskat kraftigt som häckfågel i Uppland
sedan början av 1980-talet, har antalet fynd av
rastande fåglar i Hjälstaviken ökat under den
senaste 25-årsperioden, främst under våren.
Det rör sig dock om ett fåtal ex (1 till 3 ex)
om året. Av de 25 åren mellan 1996 och 2020
har arten observerats under 19 år av dessa (12
ggr under våren, 5 ggr under både våren och
hösten och 3 ggr under enbart hösten). Före
år 1996 föreligger ytterst få fynd i reservatet.
Ökningen av antalet fynd kan delvis bero på
ökad ornitologisk aktivitet i reservatet sedan
de stora restaureringsåtgärderna genomfördes
samt det faktum att kunskapsnivån om artens
lockläte förbättrats. Den är trots allt inte så
lätt att urskilja från nära släktingen ängspiplärkan, om man inte är uppmärksam nog. De
ﬂesta fynden i reservatet har gjorts vid västra
sidans fågeltorn och dess närhet i första halvan
av april, men fynd ﬁnns även från mars månad,
t ex observerades 1 till 2 ex 11 mars och 24
mars 2008. Under hösten har de ﬂesta iakttagelserna registrerats i september, men ett
par fynd föreligger även i början av oktober.

Forsärla Motacilla cinerea
Första fyndet av forsärla i Hjälstaviken gjordes
23 oktober 1996 (sen höstobs). I Uppland
konstaterades den första häckningen av arten
vid Ullfors, Tämnarån, år 1994 och därefter
har en stor expansion av häckande par i
landskapet skett. I Hjälstaviken förväntades
forsärlan observeras under sträcktid vår och
höst i högre grad ju allmännare den blev som
häckfågel, men så har inte riktigt blivit fallet,
detta trots att reservatet är så frekventerat
av ”skådare”. Under de 25 år som gått sedan
det första fyndet i Hjälstaviken har endast ett
knappt 10-tal observationer registrerats. Fyra
av fynden härrör sig från de senaste 3 åren
enligt följande; 1 ex rastande 20 juni 2018, 1
juvenil fågel rastande 30 juli 2018 och 2 ex
sträckande mot norr 19 mars respektive 27
mars 2020.

Blåhake Luscinia svecica
Arten är en årlig, rätt allmän rastare i
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samband med höstflyttningen i slutet av
augusti-september, men sällsynt och ej årligen
observerad under vårﬂyttningen i maj månad.
Den håller till i busk- och örtrika diken samt
vassområden och undgår därför lätt upptäckt.
Den allmänna uppfattningen är att blåhaken
under de senaste dryga 30 åren minskat något
som rastare i Uppland. Under våren (maj) ses
och hörs enstaka ex rasta i Hjälstaviken, dock
långt ifrån årligen och ofta i samband med
omslag till dåligt sträckväder. År 2004 sjöng
1 ex 23 maj , 2 ex observerades 26 maj och
1 honfärgad individ observerades 27 maj. Det
är den överlägset högsta vårsumman. Under
hösten (september) har summor på 20 till
30 ex noterats vid några tillfällen. Då skall

man dock veta att endast en mindre del av
reservatet genomsökts.
I sammanhanget skall nämnas att ett
fynd av vitstjärnig blåhake (rasen cyanecula) i
reservatet föreligger; 1 ex sjöng 22 till 25 maj
1987 vid Trögdbodiket i nordvästra delen av
Hjälstaviken.

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Kärrsångaren har med till visshet gränsande
sannolikhet aldrig konstaterats häcka i reservatet, trots att en expansion av dess utbredning ägde rum i Uppland under slutet av
1970-talet och under 1980-talet. Lämpliga
biotoper i form av högvuxen ört- och vassvegetation vid och i diken samt buskområden

Tidig morgon, vägen till stora tornet. FOTO: YNGVE HARELAND
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och stora vassområden i övrigt ﬁnns det gott
om i reservatet, men den har genom åren ändå
påträffats förvånansvärt få gånger. Åren 2012
till 2020 har den dock hörts sjunga varje år
(dock ej 2015) med 1, någon enstaka gång
2 ex. År 2019 registrerades dock sjungande
fåglar på 4 olika ställen i reservatet, dock ej
samtidigt. Här kan alltså någon eller några
individer ha ﬂyttat på sig. Det kan nämnas i
sammanhanget att i 1974 års inventering av
Hjälstavikens fågelfauna nämns över huvud
taget inte kärrsångaren, varken i nutid eller
historiskt sett. Den anländer till Uppland i
slutet av maj till mitten av juni och ﬂyttar i
augusti till mitten av september söderut igen.

Lappsparv Calcarius lapponicus
Arten har i ett långsiktigt perspektiv (minst
30 år) minskat som häckfågel i den svenska
fjällvärlden, och det avspeglar sig tydligt i
antalet rastare och genomﬂyttare vår och
höst i Hjälstaviken och Uppland i övrigt.
Från att i reservatet ha varit årlig i varierande
antal i samband med vårﬂyttningen i mitten
av april till början av maj och oftast mera
frekvent förekommande under höststräcket
i september och oktober, så har den under
hela 2000-talet stadigt minskat. Enstaka ex
observeras dock då och då, och vid några
tillfällen har lite större sällskap registrerats.
Nämnas kan 8 ex 23 april 2004 och som
mest 7 ex 13 till 26/ april 2008. Det skall
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jämföras med de 150 till 240 ex, som 3 maj
1981 rastade i Hjälstaviken. Visserligen är
den summan extrem och berodde säkert på
att fåglarna rastade på grund av hastigt sämre
väder, men ändå. Det ger en ﬁngervisning om
hur många lappsparvar, som på den tiden
ﬂyttade genom landskapet och Hjälstaviken.
Höstfynden har under hela 2000-talet varit
få i reservatet, med endast enstaka fåglar då
och då. I sammanhanget skall sägas att några
vinterfynd också föreligger genom åren. Arten
är sårbar (VU) enligt rödlistan från 2020.

Videsparv Emberiza rustica
Videsparven har alltid varit mycket sparsamt observerad i reservatet i samband med
vårﬂyttningen i slutet av april till mitten av
maj och under höstﬂyttningen i september.
Under våren ﬁnns mellan åren 1972 och 2020
endast 7 dokumenterade fynd, medan antalet
observerade fåglar under hösten är okänt. Den

senaste dryga 10-årsperioden har i alla fall 3
höstar begåvats med 1 ex vardera (2009, 2013
och 2019). Det första fyndet över huvud taget
i Hjälstaviken gjordes 26 september 1965.
Arten övervintrar i sydöstra Asien, varför
de ﬂesta ﬂyttande fåglarna i Uppland oftast
registreras vid kusten. Den konstaterades
häcka på ﬂera ställen i norra Uppland fram till
1980-talets slut. Sedan detta årtionde har arten enligt Svensk Häckfågeltaxering minskat
med 85 - 95% i landet. Miljöförstöring i form
av utdikade våtmarker, och så kallad ”kramsfågeljakt” etc i Kina sägs vara några orsaker till
den katastrofala nedgången i numerär. Arten
är nära hotad (NT) enligt rödlistan från 2020.

Pekka Westin blickar ut över viken. FOTO: PELLO MALM
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Sammanfattning och diskussion
När det gäller häckfågelfaunan kan konstateras att under de gångna ungefär 50 åren har
av de 46 förekommande våtmarksberoende
fågelarterna ett 30-tal ökat i numerär, ett 10tal har minskat, och för övriga arter är trenden
osäker. De förändringar i populationstrend
hos arterna som konstaterats i Hjälstaviken,
både positiva och negativa, hänger i de ﬂesta
fall intimt samman med det restaureringsprogram som inleddes i mitten av 1990-talet.
Den skapade vallen och dammtröskeln med
lucka för en nivåreglering av vikens vårvattenstånd på 40 cm innebär att stora områden
strandängar ställs under vatten (den så kallade
blå bården). I kombination med fräsning av
strandängar, viss vassbekämpning och utökat
bete har vattenståndsregleringen inneburit
ett ”lyft” för de våtmarksberoende fågelarter,
både häckare och rastare, som under många
år haft en negativ utveckling på grund av
igenväxning, torrläggning genom dikning,
minskad betesdrift, försämrade näringsbetingelser etc.
Grågås, snatterand, gräsand, skäggdopping,
kornknarr, trana, tofsvipa, mindre strandpipare, rödbena, ﬁsktärna, näktergal och skäggmes
är några arter som har ökat markant under de
senaste 50 åren, medan till exempel vigg, rördrom, buskskvätta, rörsångare och rosenﬁnk
har haft en tydlig nedåtgående trend.
Sångsvan, grågås, kanadagås, trana, mindre
strandpipare, vassångare, pungmes och skäggmes är nya häckfågelarter under den gångna
50-årsperioden, medan mindre sumphöna,
storspov och rosenﬁnk har upphört att häcka
under motsvarande period.
Den rastande, icke häckande fågelfaunan har som nämnts också gynnats av det
omfattande restaureringsprogrammet, det
gäller främst många gäss, änder och vadare.
Antalet rastare som redovisas i artikeln ligger
sannolikt i de ﬂesta fall dock långt under det
verkliga antalet rastare. En stor omsättning
av rastande och sträckande fåglar sker hela
tiden, främst vid gynnsam väderlek nattetid,

och många fåglar undgår då upptäckt och
registrering. Ett tydligt exempel härvidlag
är grönbenan, som sannolikt är betydligt
vanligare som rastare och förbisträckare än
man tror.
Den kanske påtagligaste förändringen
vad fågellivet beträffar i Hjälstaviken under
den senaste 50-årsperioden är den enorma
ökningen av rastande tranor och gäss. Från
att i början av 1980-talet endast ha berörts
av i sammanhanget låga antal förbisträckande
gäss och tranor vår och höst, är Hjälstaviken
idag (2021) en internationellt mycket viktig
rast- och födoresurslokal för dessa arter. Framför allt under hösten är antalet rastande gäss
och tranor som högst och högstanoteringar
för grågås är minst 23 000 ex hösten 2008,
för sädgås är motsvarande siffra ca 37 000 ex
hösten 2019 och för trana ca 6100 ex hösten
2015. Ansvariga myndigheter har här ett stort
ansvar att i samarbete med markägare och naturvårdare slå vakt om och värna Hjälstaviken
som en oerhört viktig lokal för dessa arter, lika
väl som för andra våtmarksberoende arter.
Det omfattande restaureringsprogrammet
för Hjälstaviken har alltså blivit oerhört positivt för den våtmarksberoende fågelfaunan
med i regel ökande populationer för de ﬂesta
hit hörande arterna. Men det ﬁnns problem.
Stora områden, främst i norra delen av Hjälstaviken, håller sedan länge på att växa igen
med videbuskage och björk, och att ”få bukt”
med denna igenväxning är oerhört angeläget,
men dyrbart och svårt. Annars lär på lång
sikt hela viken växa igen till ett träsk. Predation från mink och under de senaste åren en
alltmer växande vildsvinsstam i reservatet,
inklusive vassarna, är ett annat stort problem.
Många fågelarter (sångsvan, änder, doppingar,
måsfåglar, tofsvipor, sothöns, brun kärrhök
etc.) har svårt med reproduktionen, och detta
har accentuerats under de allra senaste åren.
Även tranan sällar sig till de arter som utövar
predation på bland annat ägg och ungar av
måsfåglar och tofsvipor.
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Avslutningsvis följer en liten ”aptitretare” för raritetssugna ”skådare” vad gäller sällsynta
fågelarter som under årens lopp observerats i Hjälstaviken. (I listan tas bara de arter med
som observerats färre än 15 gånger. Icke spontana arter tas ej med i sammanställningen.)
Bläsgås ʴDYLURVWULV
Dvärgkanadagås KXWFKLQVLL
Rödhalsad gås
Rostand
Nilgås
Amerikansk bläsand
Amerikansk kricka
Mandarinand
Rödhuvad dykand
Amerikansk kopparand
Ringand
Ejder
Svärta
Tjäder
Järpe
Smålom
Svarthalsad dopping
Natthäger
Vit stork
Svart stork
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Dvärgörn
Brunglada
Aftonfalk
Jaktfalk
6N¦Uʴ¦FND
Svartbent strandpipare
Sibirisk tundrapipare
Fjällpipare

Stäppvipa
Sumpvipa
Kolymasnäppa
Sandlöpare
Skärsnäppa
Tereksnäppa
Dammsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Prärielöpare
Tuvsnäppa
Storlabb
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Svarthuvad mås
Tretåig mås
Vittrut
Silltrut LQWHUPHGLXV
Småtärna
Kentsk tärna
Vitvingad tärna
Skäggtärna
Turkduva
Turturduva
Berguv
Lappuggla
Fjälluggla
Hökuggla
Pärluggla
Härfågel

Blåkråka
Gråspett
Vitryggig hackspett
Tretåig hackspett
Korttålärka
Berglärka
Rostgumpsvala
Större piplärka
Citronärla
Gulärla feldegg
Forsärla
Strömstare
Vitstjärnig blåhake
Vitgumpad buskskvätta
Svart rödstjärt
Höksångare
Flodsångare
Busksångare
Gransångare WULVWLV
Lundsångare
Taigasångare
0LQGUHʴXJVQDSSDUH
Varfågel KRPH\HUL
Rödhuvad törnskata
Rosenstare
Sommargylling
Gulhämpling
Kornsparv
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