

Fågelrapport för Uppland 2007
Bill Douhan, Anders Eriksson, Fredrik Friberg, Petter Haldén,
Anders Lindström, Ulrik Lötberg, Thomas Pless, Johan Södercrantz,
Martin Tjernberg & Pekka Westin.
Av mer ovanliga fåglar kan nämnas; Amerikansk bläsand (1), vitögd dykand (2), havssula (1), natthäger (2), stäpphök (2), ökenpipare (1, ny för landskapet), tuvsnäppa (1),
prärielöpare (2), svarthuvad mås (1), biätare (1), större piplärka (2), sibirisk piplärka
(1), citronärla (1), fältsångare (1, ny för landskapet), lundsångare (8), kungsfågelsångare
(7), taigasångare (11), videsångare (1), brunsångare (1), halsbandsflugsnappare (1),
svartpannad törnskata (1) samt dvärgsparv (2).
Positiva händelser under året var att ängshöken håller ställningarna med fem
häckande par, att 70 häckande par dvärgmås lokaliserades, att silltruten förefaller
öka i skärgården och att nytt rekordantal av häckande svarttärna konstaterades, att
skogsduvan förefaller att öka, att rekordmånga spelande nattskärror (52) påträffades
(vilket dock kan ha sin orsak i att det var riksinventering), att trädlärkan fortsätter att
öka, likaså forsärla och slutligen att fem lokaler för höksångare lokaliserades. Nämnas
kan också att rekordstora antal sädgås och mindre sångsvan rastade under våren, att
rastande spetsbergsgäss kontinuerligt ökar i antal och att rekordantal rastande fjällpipare och sandlöpare konstaterades. På den negativa sidan kan konstateras att antalet
troliga par av häckande årta nu är nere på endast 10–12 par, att rapphönans fortsatta
existens i rapportområdet numera troligen är helt beroende av utsättning, att endast sju
dubbelbeckasiner påträffades under året, att ortolansparven blir allt sällsyntare liksom
videsparven på flyttning. Noterbart är också att inte ett enda fynd gjordes av praktejder
och alförrädare.
Nattsångarrundorna gav följande slutsummor; Vaktel (286 sp. vilket är rekord),
rördrom (85 sp.), småfläckig sumphöna (mediokra 15 sp.), kornknarr (214 sp. vilket är
rekord), flodsångare (23 sj.), vassångare (7 sj.), busksångare (17 sj. vilket är rekord),
kärrsångare (117 sj.) och trastsångare (45 sj.).

Härmed presenteras den 40:e samlade
fågelrapporten för Upplands rapportområde.
Årsrapporten för 2007 bygger på inte mindre
än 181 654 datalagda observationer från 1 111
personer, en ökning med drygt 8 900 observationer och drygt 242 rapportörer jämfört med
2006. Antalet observationer ger sken av att
kunna stabilisera sig runt 200 000 inom en snar
framtid medan antalet rapportörer fortsätta att
kraftigt öka i antal.
Rrk Uppland använder sig numera fullt ut av SOF:s
internetbaserade fågelrapporteringssystem Svalan
- http://www.artportalen.se/birds/default.asp -

för allt som har med fågelrapportering och årliga
sammanställningar att göra. Vi uppmanar alla
att rapportera så noggrant som möjligt, främst
vad gäller lokaler där det fortfarande slarvas en
hel del, men förstås även övriga fynddata. De
som larmar med BMS måste i efterhand gå in
och korrigera sina rapporter i Svalan annars kan
fyndet i allmänhet inte accepteras vid rapportsammanställningen.
Fågelrapporten avser som vanligt fåglar
observerade i Upplands rapportområde. När
Uppland nämns i löpande text avses emellertid landskapet i dess helhet, d.v.s. inklusive
Upplandsdelen av Stockholms rapportområde.


i Svalan. Fynden används sedan för antalsberäkningar och div. slutsatsdragningar rörande
arternas uppträdande i rapportområdet. Allt
arbete görs direkt i systemet.

Nyheter
Upplands rapportområde

Anders Lindström har anslutits till Rrk och
därmed har vi fått välbehövlig förstärkning efter
senaste årets stora manfall.
Anders Eriksson är ny rapportmottagare och
kontaktperson. Adress: Näckrosvägen 38,
169 37 Solna.
E-post: anders.eriksson@calliope.se

Stockholms rapportområde

Rapportområdets gränser framgår av karta.

Asteriskmärkta (*) arter har behandlats av
Regionala rapportkommittén (Rrk) eller i vissa
fall av Raritetskommittén (Rk). I anslutning till
artnamnen på vissa mer ovanliga arter står tre
siffror, t.ex. [1; >92; 14]. De två första siffrorna
anger antalet observerade exemplar i landskapet Uppland före 1970 resp. under perioden
1970–2006. Den sista siffran anger antalet
observerade ex. i Upplands rapportområde 2007
(d.v.s. Uppland exklusive Stockholmsdelen av
landskapet). En asterisk (*) vid ett eller flera
rapportörsnamn betyder upptäckare.

Rapporteringen
I Svalan kan/får du rapportera så mycket du vill!
Systemet är byggt för att kunna användas som
komplett ”obsbok” för alla som så önskar. Möjligheterna i Svalan är idag stora; t.ex. kan foton
biläggas rapporterna, utrymme finns för privata
eller offentliga dagboksanteckningar, väderobservationer kan tillföras m.m. Naturligtvis kan
man också få ut mycket uppgifter från systemet.
Med olika typer av sökningar och utdrag från
databasen, kan du visa resultatet på skärmen
eller kanske exportera ut på Excel-format. Rapporterar man allt man ser går det naturligtvis
att få fram alla möjliga typer av listor (att hålla
koll på årskryssen räcker inte för alla, några har
månadslistor, lokallistor, tomtlistor o.s.v.).
Kontinuerligt under året kopplar Rrk samman enskilda, inkomna rapporter till s.k. fynd

Bill Douhan; ordförande i Rrk och ansvarig för
riks- och landskapsinventeringar
E-post: bill.douhan@lm.se

Något om vädret 2007
Lågtryck dominerade vädret i januari med mer
nederbörd än normalt i nästan hela Sverige, vilket är ovanligt. Den 10 hade Uppsala +11º, nytt
månadsrekord. Den 14 passerade stormen ”Per”
med omfattande trädfällning! Därpå avancerade
kall luft söderut och den 24 hade Uppsala -21º.
Februari blev i stort sett en normal månad där
ett par kortare blidvädersperioder följdes av rejäl
vinterkyla främst nattetid. Mars kastade snabbt
av sig vinteroket och lär sig vad gäller värmen
bara överträffas, sedan mitten av 1800-talet, av
marsmånaderna 1938 och 1990! Den 27 hade
Uppsala +16,9º men på morgnarna låg temperaturen fortfarande på minussidan.
Det där var väl inte mycket att komma med
tyckte april och skickade efter det sedvanliga
påskbakslaget in sommarvärme med +23,6º den
15, för Uppsala den högsta dagstemperaturen
så tidigt på året på minst 50 år. I samband med
en tillfälligt kyligare period föll 33 mm regn i
Uppsala den 19. Sedan kom värmen tillbaka och
endast april 1803 stoltserar med en högre månadstemperatur. Maj var däremot inte på något
rekordhumör utan tyckte lagom var bäst både
vad gällde temperatur och nederbörd. Högsta
dagstemperaturen blev faktiskt två grader lägre
än aprils högsta.
Efter en liten värmebölja under junis första
tredjedel tog kallfronterna över men det förblev
ganska torrt i Uppland, dock hällde lokala skurar
31 mm över Vattholma den 24. Uppsalas fyra
dagar i i juli med +25º innebar halva medeltalet


men månaden blev ändå normalvarm. I motsats
till södra Sverige var det i Uppland rätt torrt
med lokalt knappt halva normala nederbördsmängden. En sidoblick på världsvädret avslöjar
att i Buenos Aires snöade det för första gången
sedan 1928! Större delen av augusti var varmare
än juli, men efter den 25 blev det mer höstlikt
med ishavsluft och storm vid Upplandskusten.
Den 31 hade Uppsala +1,1º, lägst i augusti sedan
1942. Liksom månaden före var regnmängden
blott hälften av det normala.
September var något varmare än normalt,
men för Uppsalas del ändå den ”kyligaste” på
sju år. Månadens början var faktiskt kallare än
avslutningen. Vi slapp tack och lov skyfallen,
som i Slovenien gav 300 mm på ett dygn!!
Uppsala fick sin torraste oktober (30 mm) sedan
1999 och medeltemperaturen var synnerligen
normal. Detsamma kan sägas om november, vilket berodde på att lågtryck och högtrycksryggar
bytte av varandra med jämna mellanrum. Några
snöbyar drev in när vinden låg på från nordost
men vi slapp snökaoset vid Nynäshamn den
14. Ett omfattande lågtryck härskade i början
av december, styrde in regn och mild luft och
Uppsala uppmätte +9º den 6. Därpå tog ett
högtryck över fram till julhelgen, då både den
bleka vintersolen och markens froststjärnor fick
se sig besegrade av en sydvästlig luftström som
stod sig året ut.
Mats Edholm

Knölsvan med unge. Foto: Ulrik Lötberg

Knölsvan Cygnus olor
Stora antal (≥100) har, som vanligt, rapporterats
från Ledskärsområdet (inklusive Karlholmsviken) där följande noteringar kan nämnas: som
mest 132 ex. 23/5-29/6 (Johan Östberg m.fl.),
som mest 175 ex. 30/8-21/10 (Ingrid Åkerberg
m.fl.), 290 ex. 11/11 (Weine Erlandsson m.fl.)
och som mest 110 ex. kvar 23/11-16/12 (Keith
Bennett m.fl.). Det största rapporterade antalet,
345 ex., är dock från Lövstabukten 29/6 (Ulrik
Lötberg m.fl.), men troligen är det till stor del
fåglar som, före och efter, också uppträdde i
Ledskärsområdet.
BD, UL
[Svart svan Cygnus atratus]
1 ex. Fågelsundet, Hållnäs 5-6/5 (Claes Cronlund) och säkerligen samma individ vid Ledskär
3-7/6 (Jerker Mathson m.fl.). Givetvis ingen
skarp individ, men kanske ändå till någon glädje
för de som uppskattar spektakulära fåglar.
			
BD, UL
Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Från våren har 1-7 ex. rapporterats på 21 lokaler
belägna företrädesvis i den sydvästra och centrala delen av rapportområdet (ingen i Norrtälje
kommun). Flest, 7 ex., rastade vid Marma, Lagga
12/3 (Jan Wärnbäck) och nästan lika många, 2
ad. med 4 2K, Rydaslätten 13/3 (Oskar Wändell
m.fl.). De tidigaste obsarna är från 11/3 och från



Mindre sångsvan Källviksmossen, Tämnaren 17/3.
Ovanligt många rastade i rapportområdet under våren.
Foto: Martin Molin

tretton av ovan nämnda lokaler är iakttagelserna
från dagarna 11-13/3. Efter mars månads utgång
finns bara två vårfynd; 1 ad. Bossarby, Dannemora 9/4 (Stig Holmstedt) och 1 ad. kvar vid
Hjälstaviken t.o.m. 5/5 (Matthis Kaby m.fl.).
Några iakttagelser av sträckande fåglar på väg
mot häckningsområdena i nordost har också
rapporterats; 2 ad. Fågelsundet 26/3 och 1 ad.
28/3 (Lennart Söderlund); 5 ex. Örsten, Singö
16/3 och 2 ad. 26/3 (Fredrik Bondestam), 2 ad.
Östervåla 26/3 (Anders & Tommy Eriksson)
samt 1 ad. Skatudden 28/3 (Mats Edholm). Totalt
har drygt ett 50-tal fåglar rapporterats från våren,
men det finns skäl att tro att det delvis var samma
individer som uppträdde på fler än en lokal. Det
förefaller dock rimligt att även tro att det verkliga
antalet, inklusive sträckande fåglar, ändå bör ha
varit i storleksordningen ett 50-tal vilket i så fall
är rekordmånga.
Som vanligt var dock höstfynden få, bara
tre, och alla avser sträckande fåglar: 1 ad. mot
S Hjälstaviken 20/10 (Tommy Eriksson m.fl.),
7 ex. förbiflygande Salnecke, Gryta samma dag
(gnm Ragnar Hall) samt 1 ex. mot V Skatudden
4/11 (Bengt Säfström).
		
BD, UL
Sångsvan Cygnus cygnus
Vårsträcket var i full gång redan före mitten
av mars och stora antal rastande (≥100) har
rapporterats från 15 lokaler väl koncentrerade i
tiden till 11-25/3. Lokaler med ≥ 200 rastande
var: som mest 1 125 ex. Tämnarområdet 13-15/3
(Ulrik Lötberg m.fl.); totalt 225 ex. Alundaområdet 13/3 (Mats Edholm); som mest 300 ex.

Husbydammarna, Lena 14-25/3 (Mats Wilhelm);
200 ex. Rydaslätten 14-15/3 (Nils-Erik Ewers
m.fl.); som mest 600 ex. Maln, Västland 1719/3 (Eva Johansson m.fl.); 250 ex. Åmyren,
Örbyhus 17/3 (Fredrik Hellström) samt totalt
215 ex. Tierpslätten 25/3 (Martin Tjernberg).
Två rapporter om tresiffriga antal sträckande
har också inkommit; 104 ex. mot N Hjälstaviken
13/3 (Pekka Westin) och 235 ex. mot NO Fågelsundet (Lennart Söderlund). Sammanfattningsvis
kan sägas att vårsträcket kvantitativt var i paritet
med föregående år, men att förloppet – tack vare
en tidig vår – var tidigarelagt med en månad.
Toppnoteringen vid Tämnaren är dock rekord
för lokalen. Tyvärr finns inga rapporter om större
ansamlingar från Dalälven.
Många sångsvanar som stannat kvar in i
juni, i första hand yngre ej häckande fåglar,
inräknades även detta år i Ledskärsområdet där
som mest 280 ex. rapporterats från 7/6 (Ulrich
Jessen). Denna ansamling tycks öka i storlek
för varje år och man kan undra vad alla dessa
blivande par så småningom skall etablera sig.
Det finns rimligtvis inte utrymme för alla här
i Uppland där det nu börjar bli svårt för nya
par att hitta lediga sjöar. Det visar inte minst
rapporteringen från detta år av alla lokaler med
säkerställda häckningar (34) och andra lokaler
med par under häckningstid (29). Därtill har par
rapporterats från ytterligare lokaler under april
som också är möjliga häckningslokaler. Allt
detta utan att någon inventering har genomförts!
Det saknas rapporter från många tidigare kända
häckningslokaler som inte har besökts under
året. Det råder dock inga tvivel om att det häckande beståndet fortfarande ökar, sex av årets lokaler med konstaterade häckningar är tidigare ej
kända som häckningslokaler, men snart kommer
ökningstakten rimligtvis att plana ut. Hur många
revir det finns i rapportområdet; 150?
Höststräcket genererade som vanligt betydligt färre rapporter om stora ansamlingar
(≥100), men som mest 400 ex. Vendelsjön 425/11 (Kenneth Pless m.fl.) är ovanligt många. I
övrigt kan nämnas 175 ex. Stamsjön 23/10 (Mats
Edholm, Brita Tibell) och 105 ex. Hjälstaviken
2/11 (Yngve Hareland). Därtill finns det också
fyra rapporter om stora antal på sträck från
senhösten: 120 ex. mot V Skatudden 4/11 (Bengt
Säfström) och 101 ex. mot V Rönnskärs udde



Rastande sångsvanar vid Tämnaren 22/3. Foto: Ulrik Lötberg

samma dag (Jacob Rudhe), hela 362 ex. mot SV
Vånsjöåsen, Torstuna 15/11 (Pekka Westin m.fl.)
samt 211 ex. mot V Skatudden 27/11 (Fredrik
Bondestam).
		
BD, UL
Sädgås Anser fabalis
Inga vinterfynd, men vårens första, 38 ex.,
inräknades vid Hjälstaviken redan 8/3 (Yngve
Hareland). När proppen väl var ur vällde det
in mängder av sädgäss och det fyllde snabbt
på vid rastplatserna. Stora ansamlingar (≥100)
noterades på många lokaler, i flera fall tillfälligt, men också mer regelbundet på de mer eller
mindre sedvanliga rastlokalerna enligt följande:
Revelstasjön 11/3-8/4, som mest 2 400 ex. 1112/3 (Kalle Källebrink m.fl.); Fjärdhundraslätten 9/3-12/4, som mest 2 900 ex. 11/3 (Martin
Tjernberg m.fl.); Rydaslätten 9/3-8/4, som mest
3 000 ex. 18-27/3 (Pekka Westin m.fl.); Lårstaviken 9/3-1/4, som mest 1 800 ex. 22/3 (Pekka
Westin m.fl.); Hjälstaviken 9/3-25/4, som mest
2 640 ex. 5/4 (Pekka Westin m.fl.); Laggaslätten 10-24/3, som mest 650 ex. 18/3 (Tomas Pärt
m.fl.); Hederviken 10-21/3, som mest 800 ex.
17/3 (Åke Österberg m.fl.); Lenaområdet 1330/3, som mest 1 075 ex. 21-25/3 (Lars Bern
m.fl.); Stamsjön 10/3-14/4, som mest 4 100 ex.

20/3 (Mats Edholm m.fl.); Vendelsjön 10/3-14/4,
som mest 3 400 ex. 17-18/3 (Thomas & Kenneth Pless m.fl.); Tämnarområdet 13/3-9/4, som
mest 8 200 ex. 22/3 (Ulrik Lötberg m.fl.) samt
Ledskär 11/3-1/4, som mest 525 ex. 30/3 (Mats
Edholm m.fl.).
Inflödet var mycket omfattande under de
första dagarna efter det att de första för året
rapporterades. Redan 11/3 fanns det över 5 000
rastande i rapportområdet och dagen därpå räknades fler än 12 000 ex. Två dagar senare, 17/3,
inräknas drygt 17 000 och ungefär där ligger
antalet fram till 22/3 då, efter att Tämnarområdet hade räknats i sin helhet, rekordmånga,
nära 23 000 sädgäss, fanns rastande på dessa
lokaler. Spridda skurar fanns givetvis även på
andra mer tillfälliga lokaler denna dag, men vi
antar ändå att toppnoteringen denna vår var cirka
23 000 rastande i rapportområdet. Detta är mer
än dubbelt så många som fjolårets toppnotering
som uppskattades till 10 000. Eftersom den stora
majoriteten av sädgässen som rastar i Uppland
är av rasen fabalis innebär det att nära halva
populationen av denna ras, samtidigt fanns i
rapportområdet!
Utan någon räkning vid Tämnaren föll
antalet på de bästa lokalerna tillbaka till cirka


18 000 under de två därpå följande dagarna
och till 14 000 ex. 25/3. Därefter fortsatte bortflyttningen (kanske i kombination med en viss
avmattning i räkningsintensiteten hos våra idoga
gåsräknare), men 500 ex. fanns kvar ännu 8/4.
Kring mitten av april hade dock de flesta rastlokaler tömts och fr.o.m. 15/4 var det bara Hjälstaviken som kunde visa upp ett tresiffrigt antal
rastande, avslutningsvis 100 ex. 25/4 (Tommy
Eriksson m.fl.).
Stora antal på sträck (≥100) har rapporterats från ett flertal lokaler, men i en del fall kan
man misstänka att det var förflyttningar mellan
födosöksplatser och viloplatser. Ett par rapporter
från kustlokaler som säkerligen var fåglar på
sträck mot häckningsområdena i nordost kan
dock nämnas: 345 ex. mot O Örsten, Singö
26/3 (Fredrik Bondestam) och 175 ex. mot NO
Skatudden 15/4 (Martin Tjernberg). Båda dessa
rapporter stämmer för övrigt väl in i bilden
från ovan hur minskningen i antalet rastande
förlöpte.
Under våren finns det ett flertal lokaler
som kan tävla med, under senare år även klart
överträffa, Hjälstaviken om att hysa flest rastande sädgäss, men under hösten finns det ingen
medtävlare att tala om. Redan 22/8 rapporteras
175 ex. och sedan fanns här åtminstone ett tresiffrigt antal rastande fram t.o.m. 7/11. Nedan
följer några ”milstolpar” i förloppet denna höst:
175 ex. 22-28/8, 2 165 ex. 29/8-4/9, 2 500 ex.
5-7/9, 5 000 ex. 9-14/9, 10 000 ex. 15/9-13/10,
4 200 ex. 14-19/10, 1 300 ex. 20/10, 1 100 ex.
21-26/10, 800 ex. 27/10-1/11 och 450 ex. 2/11
(Pekka Westin, Martin Tjernberg m.fl.). Även
om antalen inte kan tävla med de vid Hjälstaviken fanns det rastande sädgäss också vid
Vendelsjön under hela hösten. Det finns många
rapporter från perioden 29/8-21/11 och som mest
inräknades 1 500 ex. 16/9 (Thomas & Kenneth
Pless m.fl.).
Avslutningsvis kan några höga sträcksummor (≥200) från hösten nämnas; hela 575 ex.
mot SV Fågelsundet 28/9 (Lennart Söderlund)
och 279 ex. mot SV Lårstaviken samma dag (Ulf
Karlsson) samt 255 ex. mot V Skatudden 30/9
(Mats Edholm, Brita Tibell) och 200 ex. mot SV
Björn 4/10 (Ulrik Lötberg m.fl.).
		
BD, UL

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Följande fynd från våren har rapporterats uppvisa rasen rossicus karaktärer: vid Hjälstaviken
1 ex. 10/3 (Gunilla Olsson) samt 2 ex. 15/4
(Magnus Liljefors) och 1-12/5 (Anders Helander, Matthias Kaby); vid Vendelsjön 3 ex. 1723/3 (Tommy & Anders Eriksson), 10 ex. 27/3
(Thomas Pless) och 6 ex. 30/3-15/4 (Thomas &
Kenneth Pless); vid Tämnaren 4 ex. 22/3 (Ulrik
Lötberg, Lars Gustavsson), 2 ex. 1/4 (Magnus
Liljefors, Tomas Carlberg) och 9 ex. 9/4 (Ulrik
Lötberg); i Ledskärsområdet 1 ex. 24-29/3
(Joakim & Elisabeth Djerf) och 3 ex. 31/3-6/4
(Ragnar Hall m.fl.), dock tillfälligt 15 ex. 5/4
(Joakim Djerf); 1 ex. Funbosjön 24/3 (Johan
Södercrantz m.fl.); 2 ex. Storskäret, Forsmark
5/4 (Teet Sirotkin) samt 1 ex. Ströja, Rasbo 9/4
(Johan Södercrantz m.fl.). Från hösten finns
endast en rapport; 2 ex. Hjälstaviken 20/10-1/11
(Gunilla Olsson, Ulf Karlsson).
Sammantaget i storleksordningen 45 ex.
under våren är rekordmånga medan hösten gav
mer blygsamma 2 ex. Det senare är en återgång
till mer normala antal, till och med något lågt,
efter fjolårets exceptionellt många, kanske ett
70-tal individer.
		
BD, UL
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Vårens första, 3 ex., sågs vid Hjälstaviken 9/3
(Pekka Westin), men redan två dagar senare
rapporterades arten från nio lokaler (totalt 47
ex.). Antalet rastande fortsatte att öka och under
perioden 17/3-10/4 fanns det sammantaget ett
tresiffrigt antal i rapportområdet. Fynd finns från
dryga tjugotalet lokaler och de främsta var: Vendelsjön med som mest 83 ex. 30/3-10/4 (Kenneth Pless m.fl.); Hjälstaviken med som mest
61 ex. 4/4 (Pekka Westin) samt Tämnaren med
som mest 37 ex. 24/3-1/4 (Ulrik Lötberg m.fl.).
Toppen nåddes således någon gång under sista
veckan av mars och de första dagarna av april
då det totalt fanns åtminstone, i stora drag, 150
spetsbergare i rapportområdet. Givetvis är det
ett visst utbyte mellan lokalerna, men samtidigt
försvinner det fåglar vidare mot norr medan nya
anländer från sydväst. Det angivna, rekordstora,
antalet är därför ändå att anse som kanske i underkant. Efter den 10/4 tömdes rapportområdet
snabbt och efter den 15/4 föreligger det rapporter


om endast en eftersläntrare vid Hjälstaviken fram
t.o.m. 9/5 (Johannes Hermundsson m.fl.).
Förekomsten under hösten är, som vanligt,
betydligt lättare att summera och den främsta
lokalen var, också det som brukligt, Hjälstaviken
där det fanns spetsbergsgäss 11/9-4/11. Antalet
var jämförelsevis blygsamt under september,
som mest 15 ex. månadens sista dag (Örjan
Sjögren m.fl.), men redan 1/10 hade det ökat
till 50 ex. (Pekka Westin m.fl.). Kulmen nåddes
dock först i slutet av månaden och som mest
inräknades hela 141 ex. 30/10 (Pekka Westin, Ulf
Florman). Därefter noterades bara 4 ex. 1-4/11
(Martin Tjernberg m.fl.). Efter som mest 47 ex.
vid Vendelsjön hösten 2006 blev förekomsten
denna höst påfallande blygsam. ”Endast” 5
ex. 16-23/9 (Thomas Pless) och 3 ex. 7-9/11
(Anders Arnell) har rapporterats. I övrigt finns
det bara ytterligare två höstfynd av rastande på
andra lokaler: 8 ex. Ledskär 22-30/9 (Curt Johnsson) och 1 ex. Tämnaren 22/9 (Ragnar Hall).
Sträckstudierna vid Skatudden gav denna höst
tre observationer av spetsbergsgäss på insträck
från öster; 1 ex. 10/9, 12 ex. 11/9 (Mats Edholm,
Brita Tibell) och 1 ex. 29/9 (Bengt Säfström,
Per-Anders Edin).
		
BD, UL
Bläsgås Anser albifrons
Vårens första, 3 ex., observerades bland andra
arter nyanlända gäss vid Hjälstaviken 9/3 (Pekka
Westin) och fler anlände till andra rastlokaler
runt om i rapportområdet under de därpå följande
dagarna. Under perioden fram t.o.m. 21/4 noterades bläsgäss som rastande på dryga tjugotalet
lokaler. På följande inräknades tvåsiffriga antal:
Hjälstaviken 13/3-15/4, som mest 24 ex. 12-15/4
(David Rocksén m.fl.); Vendelsjön 13/3-10/4,
som mest 35 ex. 25/3 (Thomas & Kenneth
Pless m.fl.); Tämnaren 14-25/3, som mest 27
ex. 17/3 (Ulrik Lötberg m.fl.); 12 ad. Stamsjön
20/3 (Mats Edholm), 10 ex. Revelstasjön 13/3
(Kalle Källebrink m.fl.); Rydaslätten 17-24/3,
som mest 30 ex. 18/3 (Martin Tjernberg) samt
10 ad. Hederviken 15-17/3 (Anders Eriksson).
Det stora flertalet försvann före mitten av april
och från tiden efter 17/4 fanns det endast 1 2Kfågel kvar, vid Hjälstaviken, t.o.m. 20/5 (Pekka
Westin m.fl.).
Höstens första bläsgås, 1 ad., rapporteras

från Hjälstaviken 2/9 (Bo Fagerström) och här
fanns sedan ett varierande antal fram t.o.m.
1/11. Som mest räknades 11 ex. 1-4/10 (Pekka
Westin) vilket således är blygsamt jämfört med
de 200 ex. som noterades hösten 2006. Bläsgåsens uppträdande i rapportområdet under hösten
skiftar dock avsevärt från år till år beroende på
förekomsten av vindar från ostsektorn under
artens sträckperiod. I samband med frisk vind
från öster 29/9 noterades följaktligen 80 ex.
i en flock mot SV förbi Björn (Ulrik Lötberg
m.fl.). Samma dag noterades även 17 rastande
ex. Långörenängarna, Knutby (Tomas Kjelsson).
Dagen därpå sträckte 5 ex. mot V Biotestsjön
(Tomas Kjelsson) och 28 ex. rastade vid Ledskär
30/9-1/10 (Curt Johnsson). I övrigt finns rapporter om smärre antal, 1-10 ex., rastande eller
förbisträckande från ytterligare nio lokaler under
september–oktober.
		
BD, UL
Fjällgås Anser erythropus
Våren inleddes med 1 ad. vid Hjälstaviken 16/4
(Martin Tjernberg) och här fanns sedan ett varierande antal in i maj enligt följande: 3 ad. 17-25/4
(Pekka Westin), 4 ad. 26-30/4 (Ragnar Hellspong
m.fl.), som mest 19 ad. 1-5/5 (Kenneth Pless
m.fl.), 14 ad. 6/5 (Matthias Kaby m.fl.), 12 ad.
7-10/5 (Pekka Westin m.fl.) samt 2 ex. kortvarigt
rastande, sedan mot N 11/5 (Pekka Westin). I
övrigt finns bara ett vårfynd rapporterat från
annan lokal; 4 ex. (troligen 2 ad. + 2 2K) Ledskär
2-5/5 (Mats Edholm).
Höstsäsongen började med 1 ad. vid Hjälstaviken 14/8 (Tomas Pärt, Tom Sandström) och
den fortsatta förekomsten på lokalen kan beskrivas som följer: 2 ad. 16-24/8 (Tom Sandström,
Jacob Rudhe), 9 ad. + 2 1K 26-29/8 (Martin
Tjernberg), 10 ad. + 2 1K 30-31/8 (Pekka
Westin), 12 ad. + 3 1K 1-13/9 (Bo Fagerström),
16 ex. 14-16/9 (Tomas Carlberg m.fl.), 24 ad. +
3 1K 17/9, 23 ex. 18-25/9 (Pekka Westin), 15
ad. 26-28/9 (Ragnar Hall m.fl.), 12 ad. 30/9-9/10
(Yngve Hareland, Lars-Olof Karlsson) samt 2
ad. 10/10 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson).
Inte ett enda fynd på annan lokal än Hjälstaviken
under hösten!
Ett nära nog identiskt uppträdande, både i
tid och rum, jämfört med föregående år. Således
bara ett fynd utanför Hjälstaviken. Som vanligt
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Grågässen fortsätter att öka i antal både som häckande och rastande. Foto: Ulrik Lötberg

var antalet rastande större under hösten, dock
inte lika många som föregående år (då max.
40), jämfört med våren då antalet istället var
något fler än under våren 2006. Om vi bortser
från höstens ungfåglar är det sannolikt i stort
sett samma fåglar som rastar på lokalen både
vår och höst, år efter år. Det innebär att vi får
räkna med som mest kanske ett 30-tal individer
i rapportområdet det gångna året.
		
BD, UL
Grågås Anser anser
Årets enda vinterfynd var 3 ex. Hjälstaviken
14-16/1 (Martin Tjernberg) och det var också
här som vårens första registrerades 3/3 (Pekka
Westin m.fl.). Som vanligt anlände sedan grågäss
i mängd till rapportområdet under de närmast
följande dagarna och några högstanoteringar kan
nämnas; 2 800 ex. Hjälstaviken, 960 ex. Tämnaren, 630 ex. Vendelsjön och 400 ex. Ledskär.
Kring mitten av april reducerades de stora
ansamlingarna i samband med bortflyttning,
men kanske främst som en följd av att paren
spred ut sig för att häcka. Påbörjad häckning
innebär att grågässen blir mer tillbakadragna
och svårobserverade. Även om rapporteringen
av häckningar inte på långa vägar när är hel-

täckande råder det ingen tvekan om att arten är
på mycket snabb spridning som häckfågel i rapportområdet. Den snabbaste utvecklingen sker
i inlandet där häckningar har rapporterats från
ett 20-tal sjöar och Mälarvikar. Många häckande
par hade Hjälstaviken med minst 107 lyckade
häckningar (Pekka Westin m.fl.). Hur många
par som i nuläget häckar i rapportområdet är
omöjligt att ens gissa.
Under första halvan av maj var ansamlingen
av icke häckande grågäss vid Hjälstaviken
relativt blygsam, som mest cirka 375 ex. Därefter ökade den dock i storlek i takt med att det
fylldes på med ickehäckande och av par som
misslyckats med sin häckning. Redan i slutet
av månaden rapporterades 1 900 ex. 25-26/5
(Pekka Westin). I juni 2000 registrerades för
första gången en tillfällig topp av fåglar som
uppenbarligen hade anlänt från annat håll, men
som snabbt drog vidare och antalet rastande föll
därmed snabbt tillbaka till en mer normal nivå.
Så var det också under de därpå följande åren,
men 2007 var förloppet annorlunda på så vis att
ansamlingen fortsatte att kontinuerligt bygga på
i storlek till en topp redan kring mitten av juni då
7 000 ex. fanns på plats 14-16/6 (Tom Sandström
m.fl.). Denna ansamling minskade dock påtagligt
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Tabell 1. Högsta antalet rastande grågäss på de främsta rastlokalerna juli–november 2007
Juli
1-10 11-20 21-31

Augusti
1-10 11-20 21-31

September
1-10 11-20 21-30

Oktober
1-10 11-20 21-31

Nov
1-10

Ledskär
650 1100 1100
Vendelsjön
- 350 750
Tämnaren
- 350 350
Kärven
Skedviken
- 220 220
Hjälstaviken 2400 2400 2400

1100 1100 1100
750 900 1000
350 350
400 400 400
220 220 220
3500 6380 13100

1250 1700 1700
2000 2500 1700
- 20000 20000
400
400 700
15100 15100 11800

2300 750
1400 1400 140
3500
600 110
- 2900 1075
5000 1000 300

140
100

Summa

6320 9350 15820

18750 39700 35900

12800 6160 1515

240

3050 4420 4820

i storlek under de närmast följande dagarna, som
tidigare år således, och som mest inräknades
2 000 ex. under andra halvan av månaden. Det
kan också nämnas att 1 700 ex. inräknades i
Björns skärgård 4-10/6 (Ulrik Lötberg m.fl.).
Kanske var det fåglar som nyligen hade anlänt hit
från Finland och som sedan hjälpte till att fylla
på ansamlingen vid just Hjälstaviken.
Redan i början av juli fanns det stora antal
grågäss på plats vid åtminstone Hjälstaviken
(2 400) och Ledskär (650). Från mitten av
månaden rapporteras tresiffriga antal även från
Tämnaren, Vendelsjön och Skedviken; d.v.s.
sjöar som är väl kända i detta sammanhang från
tidigare år. Även om antalen på de stora rastlokalerna ökade kontinuerligt under sommaren (se
Tabell 1) var det först kring mitten av augusti
inflödet tog fart på allvar. I slutet av augusti
fanns redan 16 000 på plats, därav dock hela
13 000 ex. vid Hjälstaviken. Ökningen fortsatte
fram till mitten av september då kulmen nåddes
vid Hjälstaviken, som mest 15 100 ex. 5-16/9
(Pekka Westin, Martin Tjernberg). Det är fyra
tusen fler än föregående års toppnotering, men
strax under rekordnoteringen, 15 300 ex., från
hösten 2005.
Samtidigt som toppen nåddes vid Hjälstaviken räknades för första gången denna höst
antalet grågäss i och kring Tämnaren. Här
registrerades hela 20 000 ex. 16-24/9 (Martin
Tjernberg m.fl.), men det är ändå 3 000 färre
jämfört med rekordnoteringen från föregående
höst. Kring mitten/slutet av september fanns det
i storleksordningen 40 000 grågäss på de bästa
lokalerna i rapportområdet och det är strax under
det som noterades som mest, vid samma tid,
föregående höst.
Med ett avtagande antal rastande vid Hjälstaviken, och med ”bara” 3 500 ex. rapporterade

från Tämnaren, fanns det kanske endast en tredjedel, d.v.s. knappt 13 000 ex., av toppnoteringen
kvar i början av oktober. Bortflyttningen skedde
nu snabbt och vid Hjälstaviken reducerades antalet ytterligare, från som mest 5 000 ex. i början
av oktober, till som mest 1 000 ex. i mitten av
månaden. Det största antal som noterades nu var
2 900 ex. i Skedviken 18/10 (Helge Röttorp),
men den ansamlingen var högst tillfällig och
till stor del bestående av flyttande fåglar som
hade mellanlandat där. I början av november
hade grågässen nästan helt lämnat Uppland,
tresiffriga antal (dryga hundratalet) rapporteras
endast från Vendelsjön och Hjälstaviken. Sist ut
detta år tycks 1 ex. vid Vendelsjön 19/11 (Anders
Arnell) ha varit.
Även om det fanns ett överflöd av grågäss
i rapportområdet under hösten uppnåddes inga
nya rekordnoteringar vare sig vid Hjälstaviken
eller Tämnaren. Antalet rastande vid kulmen i
mitten/slutet av september var dock i nivå med
motsvarande antal under de två närmast föregående höstarna och kanske är detta ett tecken på
att vi börjar närma oss en mättnad i beståndet.
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att
säga några ord om bristen på iakttagelser av
flyttande grågäss över landskapet. Om vi ser
till hur många individer det rör sig om är det
anmärkningsvärt få rapporter om sträckande
som inkommit. Det förefaller som om grågässen bara försvinner. Jämför med sädgäss där det
årligen inkommer relativt många rapporter om
höga sträcksummor, inte bara från sträcklokaler
vid kusten utan även från nästan var som helst
i rapportområdet där det råkar befinna sig en
fågelskådare vid rätt tillfälle. Är det så att merparten av grågässens sträck försiggår under den
mörka delen av dygnet?
		
BD, UL
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Vitkindad gås häckar med spridda par och små kolonier på flera platser längs kusten. Foto: Ulrik Lötberg

[Stripgås Anser indicus]
Tre fynd har inkommit; 1 varnande ex., tillsammans med en vitkindad gås (!), Björns skärgård
4/6 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund); vid
Hjälstaviken 1 ex. 4-8/9 (Anders Eriksson)
och 3 ex. 9/9-3/10 (Pekka Westin m.fl.) samt
1 ex. tillsammans med tamgäss Ålbo, Åland
27/10 (David Hammarberg), den försvann från
platsen då tamgässen togs in för natten. Inga
kommentarer...
		
BD, UL
Kanadagås Branta canadensis
Stora ansamlingar (≥200) under våren har bara
rapporterats från Hjälstaviken, 200 ex. 17/3
(Martin Tjernberg), samt Tämnaren, 330 ex. 22/3
(Ulrik Lötberg m.fl.). Motsvarande ansamlingar
under hösten, från augusti och framöver, har som
vanligt rapporterats från betydligt fler lokaler och
de innehöll även klart större antal. Tresiffriga antal fanns stadigvarande vid: Ledskär 1/7-12/10,
som mest 500 ex. 5-12/10 (Tomas Kjelsson
m.fl.); Vendelsjön 7/10-9/11, som mest 240 ex.
7/10-3/11 (Anssi Laurila m.fl.); Tämnaren 2/824/9, som mest 250 ex. 22-24/9 (Ulrik Lötberg
m.fl.); Kalmarsand, Bålsta 12/8-26/10, som mest
460 ex. 12-15/8 (Simon Larsson); Övre Föret
15/8-5/11, som mest 1 500 ex. 2-4/10 (Ragnar
Hall m.fl.) samt Hjälstaviken 16/8-20/9, som
mest 225 ex. 19/8 (Martin Tjernberg m.fl.). An-

dra stora ansamlingar av mer tillfällig karaktär
var som följer: 430 ex. Lårstaviken 31/8-2/9
(Thomas Johansson); 1 430 ex. Kräggaslätten,
Övergran 10/9 (Anders & Tommy Eriksson); 400
ex. Gimo damm 13/9-1/10 (Wilhelm Dietrichson); 315 ex. Tierpslätten 24/9 (Ulrik Lötberg
m.fl.) och 500 ex. 6/10 (Ragnar Hall m.fl.);
250 ex. Långsjön, Björklinge 4/10 (Lillemor
Svedin) samt 600 ex. Stamsjön 23-28/10 (Mats
Edholm m.fl.).
		
BD, UL
Vitkindad gås Branta leucopsis
Vårens första, 2 ex., sågs vid Vendelsjön 12/3
(Thomas Pless) och det finns sedan många rapporter från ett stort antal lokaler, både i inlandet
och vid kusten, under hela våren. Flest, och
stadigvarande, fanns vid Hjälstaviken där som
mest 110 ex. räknades 22-24/4 (Martin Tjernberg m.fl.).
Häckningssäsongen inleddes och följande
konstaterade häckningar har rapporterats: ≥2
par (av som mest nio) ”fick minst 4 ungar”
Rotholmaviken, Häverö 27/4-1/7 (Joakim &
Rune Johansson), 3 misslyckade häckningar
(trolig orsak: rävpredation) Björns skärgård
6/5-11/8 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund),
1 par (ruvande) Väringsö, Länna 4/6 (Ulf Linell),
≥1 par (av sex) ”fick minst 3 ungar” Vettershaga,
Länna 4-23/6 (Ulf Linell, Per Askerlund) samt
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1 par med ”2 flygga ungar” Kniven, Älvkarleby
6/6-7/8 (Ulrik Lötberg, Per Johan Ulfendahl).
Dessa minst åtta konstaterade häckningar
utgör bara en liten del av de par som häckade
i rapportområdet. Alla häckningar är från innerskärgården och det finns även ytterligare
rapporter från andra lämpliga häckningsbiotoper
där arten, i några fall, under tidigare år har rapporterats häcka. Det är mycket svårt att försöka
uppskatta det verkliga antalet häckande par,
men det kan mycket väl vara i storleksordningen
40-50 par.
Från sommaren finns ytterst få rapporter från
lokaler som inte kan relateras till redan kända
häckningslokaler. Vid Hjälstaviken fanns det ett
smärre antal under hela sommaren; som mest 17
ex. 2-3/7 (Pekka Westin, Ragnar Hall).
Helt enligt mönstret från närmast föregående år ökade antalet rastande efter hand vid
Hjälstaviken under eftersommaren och hösten.
Efter 24 ex. 12-16/8 kan följande milstolpar på
lokalen nämnas: 45 ex. 17/8, 120 ex. 18/8, 310
ex. 19/8, 420 ex. 20/8, 650 ex. 21-24/8, 950 ex.
26-27/8, 1 100 ex. 29-31/8, 1 500 ex. 1-8/9,
3 200 ex. 9-14/9, 3 900 ex. 15-18/9 och 4 750
ex. 19-21/9 (Pekka Westin m.fl.). Detta är, åter
igen, nytt rekord och innebär att det tidigare, 2
750 ex. från föregående höst, utraderades och det
rejält. Därefter minskade antalet, men det fanns
många rastande kvar fram t.o.m. 7/10 då 3 500
ex. räknades (Ragnar Hall m.fl.). Dagen därpå
sågs ”bara” 1 800 ex. och den sista fyrsiffriga
noteringen, 1 500 ex., rapporteras från 17/10
(Martin Tjernberg). Dagen därpå fanns fortfarande 300 ex. kvar (Tom Sandström), men sedan
tog det snabbt slut. Den sista rapporten från
Hjälstaviken berättar om 15 ex. 21/10 (Martin
Tjernberg m.fl.). Årets sista observation i rapportområdet var 8 ex. Sätuna, Björklinge 31/10
(Kjell Eriksson gnm Anders Arnell).
		
BD, UL
Prutgås Branta bernicla
Prutgåsen är i Uppland nästan uteslutande en
höstfågel, men ett och annat vårfynd rapporteras
Gravanden har de senaste 20 åren etablerat en liten
population längs Upplandskusten. Här en hane som
vaktar ovanför ruvande hona, Långören i Björns
skärgård. Foto: Ulrik Lötberg

numera, så och detta år; 1 ex. Vendelsjön 17-25/3
(Thomas & Kenneth Pless). Förekomsten under
hösten inleddes med 9 ex. mot S Sennebyhaken
9/9 (Magnus Bladlund), men det dröjde sedan
till 25/9 innan nästa rapport inkom; 37 ex. mot
S Skatudden (Mats Edholm, Brita Tibell). Efter
40 ex. mot SO Arsläjan, Björkö-Arholma 27/9
(Tomas Pärt) ägde en större passage rum dagen
därpå då sträckande prutgäss rapporterats från
sex lokaler längs kusten, från Skutskär i norr till
Svenska Högarna i söder. Flest, 1 100 ex. mot S,
rapporteras från Svenska Högarna (Jonas Karlsson, Helge Röttorp), men många var även 830 ex.
på sträck förbi Skatudden (Mats Edholm, Brita
Tibell). Störst antal denna dag noterades dock
i inlandet; 1 325 ex. mot SV förbi Hjälstaviken
(Pekka Westin, Ragnar Hall). Passagen skedde
uppenbarligen på bred front och det var sannolikt flera tusen prutgäss som passerade över
rapportområdet denna dag.
Smärre efterdyningar rapporteras från månadens två sista dagar; som mest 320 ex. mot
V Billudden 29/9 (Per Johan Ulfendahl m.fl.).
Under de därpå följande dagarna rapporteras 110
ex. mot S Skatudden 3/10 (Joakim Johansson)
och 350 ex. mot S Svenska Högarna 6/10 (Bill
Douhan), men från 7/10 finns det åter rapporter
från flera lokaler (sju) längs kusten. Flest denna
dag, 358 ex. mot S, inräknades vid Rönnskärs
udde (Svante Söderholm). Därefter finns det
bara ett fåtal rapporter om små antal på sträck
vid kusten. Höstens sista rapport berättar om
43 ex. Rönnskärs udde 20/10 (Jacob Rudhe).
Avslutningsvis kan några fynd av rastande i
inlandet nämnas; 1 ad. Ledskär 3-14/10 (Mats
Edholm m.fl.), 12 ex. Lårstaviken 9/10 (Tony
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Henricsson) och vid Hjälstaviken 1 1K 7-10/10
(Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson) samt 1 ad.
28/10 (Maud & Owe Andersson).
		
BD, UL
Gravand Tadorna tadorna
Häckningar har rapporterats från Björns skärgård
med 3 par 31/3-10/6 (Ulrik Lötberg m.fl.). Par
har också setts under längre tid och i lämplig
häckningsbiotop på ytterligare två lokaler, både
i Gräsö skärgård; 1 par Gruskubben 2/4-5/5 (Leif
& Kersti Östman) och 1 par Stor-Lågbådan 3/54/6 (Martin Amcoff m.fl.). Därutöver finns det
rapporter, både från vår och höst, om 1-5 ex. från
flera lokaler, flertalet belägna vid kusten, men
även några i inlandet.
		
BD, UL
[Mandarinand Aix galericulata]
1 hane Härnevi kvarn, Enköping 6/5 (Gunnar
Steinholtz).
		
BD, UL
Bläsand Anas penelope
Den tidiga våren medförde att 30 ex. fanns på
plats i Vendelsjön redan 10/3 (Kjell Sahlberg)
och här noterades sedan som mest 65 ex. 23-31/3
(Anssi Laurila m.fl.). Än större ansamlingar
rapporteras från Hjälstaviken där det fanns ett
tresiffrigt antal 30/3-24/4, som mest 300 ex.
10-12/4 (Martin Tjernberg m.fl.). I motsats
till närmast föregående år har inga som helst
rapporter om häckningar, konstaterade eller
misstänkta, inkommit vare sig från Tämnaren
eller Björns skärgård.
Efter det mediokra höststräck som, åtminstone om vi skall tro rapporteringen, passerade
Upplandskusten hösten 2006 finns det rapporter
om höga antal sträckande (≥500) från ett flertal
dagar under främst september denna höst. Den
första bra dagen var 9/9 då 850 ex. passerade
Svarthamn (Mikael Malmaeus m.fl.), 2 120 ex.
Örsten (Fredrik Bondestam), 884 ex. Skatudden
(Raoul Wexius m.fl.) och 1 757 ex. Rönnskärs
udde (Magnus Bladlund m.fl.). Dagen därpå
inräknades 1 410 ex. mot S Skatudden (Mats
Edholm m.fl.) och 15/9 ytterligare 937 ex. mot
S Rönnskärs udde (Jan Andersson m.fl.). Den
17/9 passerade 690 ex. mot SO utanför Arholma
(Viggo Norrby) och nästan lika många, 679 ex.,

mot S Sennebyhaken 19/9 (Jan Andersson).
Sedan dröjde det till 28/9 innan det åter finns
fyrsiffriga antal sträckande rapporterade från
både Skatudden, Rönnskärs udde och Arsläjan
vid Väddökusten, som flest 2 150 ex. mot SO vid
Arsläjan (Tomas Pärt). Från 29/9 rapporteras 610
ex. mot V Billudden (Thomas & Kenneth Pless),
608 ex. mot SV Örskär (Svante Söderholm) och
1 320 ex. mot S Skatudden (Bengt Säfström
m.fl.). Mer än 500 sträckande inräknades även
30/9; 505 ex. mot S Skatudden (Mats Edholm
m.fl.) och 645 ex. mot S Rönnskärs udde (Jon
Jörpeland m.fl.) samt avslutningsvis 579 mot S
Sennebyhaken 2/10 (Jan Andersson). Det innebär att det sammantaget bör ha passerat åtminstone 12 000 bläsänder på sträck mot söder längs
kusten under dessa dagar. Det är avsevärt mycket
bättre än vad som rapporterades föregående höst,
men det är givetvis betydligt större antal som,
totalt sett, passerar under en hel höst.
Som vanligt har det också inkommit rapporter om större antal rastande (≥100) även från
hösten och då främst från; Ledskärsområdet, som
mest 1 100 ex. 17/9 (Brita Tibell m.fl.) och Hjälstaviken, som mest 850 ex. 1/10 (Pekka Westin
m.fl.), men också Tämnaren, som mest 400 ex.
16/9-29/10 (Johan Södercrantz m.fl.) och 110
ex. Lårstaviken 1/10 (Ulf Karlsson).
		
BD, UL
Amerikansk bläsand Anas americana [0; 2; 1]
1 2K hane Hjälstaviken 19-24/4 (Matthias &
Ulrika Kaby m.fl.). Förra gången det begav sig
var det en hane som uppträdde vid Ledskär 2430/6 år 2000.
		
BD, UL
Snatterand Anas strepera
Vinterfynd är mycket ovanliga, men som mest 3
ex. rapporteras från Biotestsjön 3/1-1/4 (Joakim
& Adrian Djerf). Tidig vår med snart isfria sjöar
gjorde att arten snabbt var på plats och med start
12/3 (Hjälstaviken) rapporteras den efterhand
från allt fler lokaler; främst i inlandet, men även
längs kusten. Häckningar är inte så lätta att
med säkerhet konstatera, men följande har rapporterats: 2 par (av som mest 10) ”med ungar”
Hjälstaviken (Pekka Westin, Martin Tjernberg)
och 3 par (av som mest 8) ”fick ut 25 pull.”
Husbydammarna, Lena (Mats Wilhelm).

15

Upplands tredje fynd av amerikansk bläsand var denna
2K hane vid Hjälstaviken som behagade visa upp sig
under sex dagar i april. Foto: Johan Södercrantz

I övrigt har par/hanar rapporterats under
häckningstid från ytterligare dryga 20-talet lokaler där häckning i många fall säkerligen ägde
rum, men där det inte finns några konstaterade
(se ovan) rapporterade. På följande registrerades
fler än, som mest, tre par: cirka 100, kanske 150,
par (”ingen heltäckande inventering”) Tämnaren
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), 14 par Björns
skärgård (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund), 9
par Värnberg viltvatten, Roslags-Bro (Gabriel &
Joakim Ekman), 5 par Klardammen, Dannemora (Martin Tjernberg, Håkan Andersson) samt
4 par på Kniven i Lövstabukten (Ulrik Lötberg,
Lennart Söderlund). Det finns stora brister i rapporteringen, men det finns samtidigt inga skäl att
tro att det häckande beståndet i rapportområdet
har genomgått några större förändringar sedan
föregående år.
Som vanligt var antalet höstfynd få och
detsamma gäller, med ett undantag, antalet rapporterade exemplar. Undantaget är Tämnaren där
det som mest inräknades hela 425 ex. 16-24/9
(Johan Södercrantz m.fl.). Detta är nästan i nivå
med de rekordmånga 490 ex. som rapporterades
29/10 föregående år. Samma dag 2007 sågs mer
blygsamma 18 ex., ”men det kan ha varit betydligt fler i andflocken längre ut” (Mats Wilhelm).
Året slutade som det började, d.v.s. med snatteränder i Biotestsjön, nu som mest 5 ex. fram till
åtminstone 30/12 (Joakim Djerf m.fl.).
		
BD, UL

Kricka Anas crecca
Från våren har stora ansamlingar (≥100) rapporterats mer regelbundet från tre lokaler;
Hjälstaviken 27/3-5/5, som mest 750 ex. 23/4
(Pekka Westin m.fl.); Ledskär 29/3-6/5, som
mest 360 ex. 16/4 (Johan Södercrantz m.fl.)
samt Vendelsjön 31/3-28/4, som mest 350 ex.
22/4 (Anssi Laurila m.fl.). Häckningar tillhör
inte de fynd som skall rapporteras enligt rapporteringsmallen, men de 32 häckande par som
rapporterats från en inventering i Björns skärgård
(Ulrik Lötberg m.fl.) förtjänar att nämnas.
Redan 15/6 hade antalet krickor i Hjälstaviken åter stigit till ett tresiffrigt antal och höll
sig sedan så under nästan fem månader. Antalet
byggde snabbt på och toppen nåddes redan 1931/7 då som mest 1 100 ex. inräknades (Pekka
Westin m.fl.), d.v.s. innan sydsträcket av nordliga
krickor ens hade börjat vid kusten. Som mest
1 000 ex. rapporteras fram t.o.m. 20/8 (Ingemar
Johansson m.fl.), men sedan minskade antalet
då sträcket mot söder började ta fart. Det fanns
dock stora antal kvar in i november, som mest
295 ex. t.o.m. 10/11 (Pekka Westin). Även om
ansamlingarna inte kan tävla med Hjälstaviken
fanns det tresiffriga antal rastande regelbundet
även vid Ledskär 11/8-9/9, som mest 350 ex.
24/8 (Per Johan Ulfendahl), och i Vendelsjön
5/8-28/9, som mest 150 ex. 5/8 (Ragnar Hall
m.fl.).
Stora antal på sträck längs kusten rapporteras inte så ofta och även om de som finns från
hösten 2007 inte är så anmärkningsvärda kan
de tresiffriga nämnas: 211 ex. mot S Rönnskärs
udde 9/9 (Bill Douhan m.fl.) samt från 28/9 115
ex. mot S Skatudden (Thomas Johansson), 120
ex. mot S Rönnskärs udde (Claes Cronlund) och
100 ex. mot SO Arsläjan (Tomas Pärt).
		
BD, UL
Gräsand Anas platyrhynchos
Stora ansamlingar (≥300) har rapporterats
från några få lokaler vintertid; stadigvarande i
Uppsala (Fyrisån+Svandammen) 11/1-5/3, som
mest 1 575 ex. 30/1 (Martin Tjernberg m.fl.) och
åter 23/8-31/12, som mest 900 ex. 21/12 (Ulf
Gärdenfors m.fl.) samt från Biotestsjön 1-27/1,
som mest 530 ex. 1-8/11 (Martin Tjernberg
m.fl.). Från våren finns bara en större ansamling (≥500) nämligen cirka 500 ex. tillfälligt
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i Tegelsmora kyrksjö 25/3 (Zacke Svensson).
Något motsvarande finns inte rapporterat från
Hjälstaviken förrän mot slutet av juli då det
under perioden 31/7-17/9 som mest inräknades
1 525 ex. (Pekka Westin m.fl.). Från mitten
av september rapporteras sedan genomgående
blygsamma antal (max 200). Även Vendelsjön
hyste stora antal 5/8-27/11, som mest 735 ex.
20/8 (Pekka Westin m.fl.).
		
BD, UL
Stjärtand Anas acuta
Vårfynd ingår ej i rapporteringsmallen, men då
uppträdandet under denna årstid har minskat
kraftigt kan det ändå vara på sin plats att nämna
några förhållandevis stora antal rastande från
spontanrapporteringen: tvåsiffriga antal i Hjälstaviken 30/3-24/4, som mest 22 ex. 12-13/4
(Pekka Westin m.fl.) samt som mest 8 ex. Ledskär 29/3 (Thomas Pless).
Efter föregående års konstaterade häckning
i Björns skärgård rapporteras ånyo häckningar
från ögruppen, detta år så många som fyra (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson).
Glädjande är också att en konstaterad häckning
(”par vid boplats”) har rapporterats från Tämnaren (Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg). Fem
registrerade häckningar är ovanligt många för
denna art som är en mycket ovanlig häckfågel
i rapportområdet. Inte oväntat är flertalet från
den norra delen av Upplandskusten som tycks
vara artens säkraste fäste. I övrigt kan nämnas
att ett par uppehöll sig i Hjälstaviken 27/5-2/9
(Pekka Westin, Martin Tjernberg), men också
att de inte häckade.
Redan 6/8 noterades de första på sträck
mot söder vid kusten; 3 ex. Skatudden (Yngve
Hareland), och även om detta får anses vara
inledningen på höststräcket kom detta inte i
gång på allvar förrän i slutet av månaden. Några
relativt höga dagssummor på sträck vid kusten
(≥100) har sedan rapporterats: 430 ex. mot S
Rönnskärs udde 9/9 (Bill Douhan, Magnus
Bladlund), 115 ex. mot S Skatudden 10/9 (Mats
Edholm, Brita Tibell), 110 ex. mot SO Arsläjan,
Björkö-Arholma 28/9 (Tomas Pärt) samt 134 ex.
mot S Rönnskärs udde (Jacob Rudhe m.fl.) och
110 ex. mot S Skatudden 30/9 (Mats Edholm,
Brita Tibell). Stjärtänderna vid Skatudden och
Rönnskärs udde 30/9 var säkerligen till stor del

samma individer. Dagssumman från 9/9 är en
jämförelsevis hög summa för att vara från 2000talet. Inga tresiffriga antal har rapporterats från
oktober; flest var 30 ex. mot SV Björn under månadens första dag (Ulrik Lötberg m.fl.). Högsta
antalet rastande under hösten var 65 ex. Ledskär
17/9 (Mats Edholm, Brita Tibell).
		
BD, UL
Årta Anas querquedula
Endast två konstaterade häckningar har rapporterats: ≥1 par (av som mest åtta sedda) ”fick
ut ungar” Hjälstaviken (Pekka Westin, Martin
Tjernberg) och ≥1 par (av två) häckade (sju
nästan vuxna ungar tillsammans) Vendelsjön
(Thomas & Kenneth Pless).
I övrigt rapporteras enstaka par mer eller
mindre stadigvarande under häckningstid från
ytterligare fem tänkbara/möjliga häckningslokaler: Kärven 1/4-12/6 (Tomas Kjelsson, Benny
Åhr), Klardammen, Dannemora 13/4-12/5 (Mats
Wilhelm), Kungsängen, Uppsala 18/4-13/5
(Åsa Steinholtz, Emil Andersson), Lårstaviken
21/4-13/5 (Thomas Johansson, Ulf Karlsson)
och Jönsbolssjön, Almunge 18/5-2/8 (Tomas
Kjelsson, Benny Åhr). Därtill observerades
enstaka par/hanar tillfälligt på ytterligare en
dryg handfull lokaler, men i dessa fall är det
genomgående ytterst tveksamt om det var frågan
om häckning.
Utifrån de rapporter som inkommit finns det
ingenting som talar för att det skulle ha häckat
fler än på sin höjd 10-12 par i rapportområdet
2007. Hjälstaviken fortsätter att vara den i särklass främsta häckningslokalen för arten.
		
BD, UL
Skedand Anas clypeata
Rapporter om par i lämplig häckningsbiotop
under häckningstid, ganska ofta med lyckat
häckningsresultat, har inkommit från ovanligt
många lokaler. Flest par, hela 48, registrerades
i Björns skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.) vilket är
halvdussinet fler än 2006. Vid Hjälstaviken, den
inlandslokal som hade flest rapporterade par föregående år, minskade istället antalet, från 28 till
”bara” 15 (Pekka Westin). Fler par hade istället
Tämnaren med 17, flertalet i Sörsjön (Ulrik Lötberg m.fl.). Därutöver har minst två par rapporterats enligt följande: 4 par Kniven, Lövstabukten
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En stor andel av Upplands skedänder häckar vid
kusten, denna fågel fotad på Björn.
Foto: Ulrik Lötberg

(Ulrik Lötberg m.fl.), 4 par Hållnäskusten och
7 par på tre öar Gräsö skärgård (Martin Amcoff
m.fl.); vardera 2 par Rotholmaviken, Häverö
(Joakim & Rune Johansson), Svartlöga (Oscar
Carheden) och Svenska Högarna (Bill Douhan),
6 par Vendelsjön (Thomas Pless m.fl.); vardera
4 par Nyländadammen, Harg (Martin Tjernberg
m.fl.) och Kungsängen (Erik Törnblom m.fl.)
samt vardera 2 par Klardammen, Dannemora
(Mats Wilhelm), Slamdammarna, Edebo (Joakim & Rune Johansson), Kärven (Tomas Kjelsson m.fl.) och Jönsbolssjön, Almunge (Benny
Åhr m.fl.).
Sammantaget har drygt 100 par rapporterats
under förhållanden som åtminstone indikerar
häckning. Av dessa fanns 49 längs kusten och
56 i våra insjövatten. Årets rapportering får anses
som god, men det finns givetvis fler par, särskilt
i skärgården.
		
BD, UL
Brunand Aythya ferina
Enstaka brunänder övervintrar säkerligen varje
vinter, men främst vid kusten där de inte alltid
är så lätta att hitta. Det enda rapporterade vinterfyndet denna gång är från Biotestsjön där 2 hanar
fanns 1/1-11/3 (Joakim & Elisabeth Djerf). Första vårfyndet registrerades redan 13/3; i Revelstasjön, Altuna (Kalle Källebrink m.fl.), vilket är
tidigt för att vara i inlandet. Tack vare tidigt isfria

sjöar anlände brunänder under de efterföljande
dagarna även till andra sötvatten.
Det fanns brunänder kvar i sjöar och längs
kusten även under häckningstid och några säkerställda häckningar har rapporterats: 2 honor
(1+1 unge) Kärven, Knutby (Tomas Kjelsson,
Benny Åhr), 1 hona (5 ungar) Dalkarlskärret
(Anders Helander, Karl Göran Andersson), 3
honor (ruvande) Jönsbolssjön, Almunge (Tomas Kjelsson, Benny Åhr), 1 hona (6 ungar)
Hjälstaviken (Pekka Westin, Martin Tjernberg)
samt 1 hona (4 flygga ungar) Nyländadammen
(Wilhelm Dietrichson).
Åtta säkerställda häckningar är i nivå med
föregående år, men det häckande beståndet i
rapportområdet är givetvis betydligt större. Stort
hanöverskott, bristande eftersök och en svår art
att konstatera häckning av gör att få häckningar
uppmärksammas. Det finns dock skäl att tro, utifrån rapporterad förekomst av par under längre
tid, att ytterligare drygt ett 50-tal häckningar kan
ha ägt rum enligt följande: ”Kanske ett 40-tal
häckande honor (uppskattning), en klar nedgång
jämfört med inventeringen 2004” i Tämnaren
(Ulrik Lötberg), 4 honor bedömdes häcka (minst
en lyckades; se ovan) Hjälstaviken (Pekka
Westin m.fl.), 8 honor i par (därav 2 lyckade
häckningar; se ovan) Kärven (Tomas Kjelsson
m.fl.), 3 honor i par (1 lyckad häckning; se ovan)
Dalkarlskärret (Anders Helander m.fl.), 2 honor
(1 lyckad häckning; se ovan) Nyländadammen
(Wilhelm Dietrichson) samt 1 hona (bobesök?)
Blåkaren, Häverö (Tony Mattsson). Därutöver
har arten, som vanligt mest hanar, rapporterats
från ytterligare sjöar där häckningar kan ha förekommit, men där vi inte vet om så var fallet.
Vissa år kan stora ansamlingar förekomma
i någon av de större slättsjöarna, men från 2007
finns inga sådana rapporter. Årets sista brunänder, 5 hanar, rastade i Biotestsjön 24/11 (Joakim
& Adrian Djerf).
		
BD, UL
Vitögd dykand Aythya nyroca [1, 0, 2]
Ett av årets mest anmärkningsvärda fynd var de
två hanar av vitögd dykand som upptäcktes i ett
nyanlagt viltvatten, ”Nyländadammen”, vid Malsättra, Harg 8/4. Båda fanns kvar fram t.o.m. 10/5
då en dock försvann. Den återstående hanen sågs
under en stor del av sommaren och den sista rap-
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Två hanar vitögd dykand upptäcktes i Nyländadammen 8 april. En av fåglarna blev kvar till 19 augusti.
Foto: Björn Dellming

porten är från 19/8 (Wilhelm Dietrichson m.fl.).
Tidigare finns bara ett fynd av arten i landskapet;
1 ex. skjuten vid Värmdö 1957.
		
BD, UL
Vigg Aythya fuligula
Redan på årets första dag noterades 1 000 ex.
Biotestsjön (Joakim Djerf m.fl.) och stora antal
(≥300) rapporteras härifrån fram t.o.m. 11/3. En
mild vinter med ofta isfria vatten gjorde att det
fanns en stor ansamling även i Ekoln; 1 200 ex.
20/1 (Ingemar Ahlén). Den största rapporteras
dock även detta förår från Rådmansö där som
mest 5 250 ex. räknades mellan Östernäs och
Rävsnäs 4-11/2 (Anders Eriksson m.fl.). Från
våren finns sedan en rapport om 500 ex. Brudbådan, Gräsö 24/4 (Leif & Kersti Östman).
Större antal häckande par har i första hand
rapporterats från Björns skärgård där en inventering resulterade i 102 par varav flertalet skred

till häckning (Ulrik Lötberg m.fl.), men också 25
par i Rotholmaviken, Häverö (Joakim & Rune
Johansson). Från juni finns även rapporter om
större antal rastande viggar, främst hanar, från
kusten i norr; 600 ex. Lövstabukten 6/6-2/7 och
300 ex. Björns skärgård 11/6 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Under hösten återsamlades vigg i Biotestsjön och stora antal rapporteras 30/9-24/11, som
mest 2 500 ex. 24/11 (Joakim Djerf m.fl.).
		
BD, UL
Bergand Aythya marila
Året inleddes med bergänder i Biotestsjön
(kvar sedan 2006) och här sågs som mest 8
ex. t.o.m. 11/2 (Joakim Djerf, Kenneth Pless).
Från januari–februari rapporteras smärre antal
från ytterligare sju kustlokaler, som mest 11 ex.
Rävsnäs, Rådmansö 8-10/2 (Anders Eriksson).
Vårsträcket gav ytterst få rapporter, små antal
(max 7 ex.) på sju lokaler, och enda fyndet från
inlandet var 7 ex. rastande Ekoln 26/4 (Ingemar
Ahlén).
Arten har under en tid ansetts vara utgången
som häckfågel i rapportområdet, men från 2006
rapporterades tre häckande par i Björns skärgård.
Detta var givetvis en positiv händelse och glädjande nog konstaterades tre häckningar (3+4+?
ungar) även 2007 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson). Därtill registrerades en
En lycklig kull viggar ser sig om i världen.
Foto: Ulrik Lötberg
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häckning (minst 1 unge) även på Kniven i Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund,
Per Johan Ulfendahl). Här kan också nämnas
att 4 1K-fåglar rastade vid Långsandsörarna
så tidigt som 18/8 (Per Johan Ulfendahl, Björn
Lundgren). Födda i närheten; kanske på Björn?
Att åtminstone tre av fyra häckningar resulterade
i avkomma är extra glädjande. Kan vi hoppas på
en fortsatt positiv utveckling framöver; kanske
också en expansion söderut längs kusten?
Vid Skatudden sågs 10 ex. på sydsträck
redan 17/7 (Mats Edholm) vilket är ovanligt.
Höststräcket inleddes med ett par fynd i början
av september för att sedan resultera i en plötslig,
kortvarig och ovanligt kraftig topp månadens
sista dag. Denna dag rapporteras sträckande bergänder från flera lokaler vid norra Upplandskusten: 120 ex. Billudden (Börje Pettersson), 110
ex. mot SO Björn (Ulrik Lötberg m.fl.), 250 ex.
mot O ”Bunkern”, Fågelsundet (Anssi Laurila),
93 ex. mot SO Örskär (Svante Söderholm) samt
52 ex. mot S utanför Biotestsjön (Tomas Kjelsson). Säkerligen rör det sig åtminstone delvis
om samma fåglar, men 250 ex. är givetvis en
hög dagssumma för senare år.
Efter det att proppen gick ur den 30/9 återstod sedan i stort sett ingenting, åtminstone om
vi skall se till rapporteringen. Från oktober finns
endast nio fynd av blygsamma antal; som mest
12 honf. Ledskär 12-21/10 (Anders Sennmalm,
Zacke Svensson), och flertalet från kusten.
Bara två inlandsfynd finns från denna månad,
för övrigt från hela andra halvåret, och det var
vardera 1 honf. i Kärven (Tomas Kjelsson)
respektive Vendelsjön 27/10 (Curt Johnsson,
Weine Erlandsson).
Från november finns bara fyra rapporter,
men 10 ex. mot SO Skötgrund, Lövstabukten
4/11 (Yngve Hareland) och 18 ex. mot SO
Skaten, Björkö-Arholma samma dag (Anders
Sennmalm) bör nämnas. Året avslutades med
två decemberfynd; 1 ex. mot N Skatudden 16/12
(Attila Seprényi) och 2 ex. Örsten, Singö 6-22/12
(Fredrik Bondestam, Gunnar Danielsson).
		
BD, UL
Ejder Somateria mollissima
Inga höga sträcksummor har rapporterats från
våren, men stora antal rastande (≥1 000)
vid Väddökusten i slutet av mars visar att

nordsträcket redan då var i full gång. Längs
kuststräckan Havsskogen till Singö rapporteras
som mest 1 200 ex. 28/3-13/4 från flera lokaler
(Fredrik Bondestam m.fl.), men troligen var det
delvis samma fåglar som sågs från närbelägna
obsplatser. Under våren gjordes också årets
enda iakttagelser i inlandet; i Ekoln där 1 hane
rastade 25/4, 1 par 1/5 och 1 hane 18/5 (Thomas
Johansson m.fl.).
I slutet av maj hade de årliga ansamlingarna
av ruggande hanar etablerats i ytterskärgården
och minst 10 000 rapporteras från Svenska
Högarna 27/5 (Bill Douhan) samt 2 000 från
Längden, Söderarm samma dag (Tommy Eriksson m.fl.). Från hösten finns sedan några
rapporter om stora antal sträckande (≥1 000),
alla från månadsskiftet september–oktober.
Höstens stora dag var kanske 28/9 då stora
antal inräknades på tre lokaler; 1 050 ex. mot S
Skatudden (Thomas Johansson), 3 100 ex. mot
S Arsläjan, Björkö-Arholma (Tomas Pärt) samt
hela 23 000 ex. mot S Svenska Högarna (Jonas
Karlsson, Helge Röttorp). Även 3/10 var en bra
dag; 5 000 ex. passerade mot S förbi Svenska
Högarna (Tommy Eriksson m.fl.).
Att antalet sträckande ökar längre söderut
längs kusten är fullt normalt. Det beror på att
Upplandskusten svänger ut åt öster och då
merparten av de sträckande ejdrarna anländer
från Åland är det vid Svenska Högarna de stora
mängderna kan ses. Längre norrut observeras
bara ett mindre antal av alla de som kommer
den vägen, allt färre ju längre norrut man befinner sig.
		
BD, UL
Alfågel Clangula hyemalis
Stora ansamlingar (≥1 000) har bara rapporterats
från några få, sedan tidigare väl kända, områden
vid kusten. Från föråret som mest 2 650 ex.
Rönnskärs udde 20/1 (Svante Söderholm) och
1 000 ex. utanför Blidö 25/2 (Magnus Liljefors
m.fl.). Under efteråret fanns ånyo stora ansamlingar på plats enligt följande; minst 5 000 ex.
Svenska Högarna 8/10 (Bill Douhan) och som
mest 2 700 ex. Rönnskärs udde 8/11-15/12 (Bill
Douhan m.fl.). Till avdelningen kuriosa får två
fynd från inlandet kanske föras; 1 hona Vällen
26/4 (Mats Edholm) och 1 1K hane Övre Föret
16-20/12
		(Henrik Berg).
BD, UL
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Sjöorre Melanitta nigra
Under våren passerar nattetid ett sannolikt betydande sträck av sjöorre över inlandet, men hur
många det rör sig om är okänt. Visst rastar det en
del flockar dagtid i våra insjöar, främst de större,
men antalen här speglar sannolikt inte sträckets
omfattning särskilt väl (mörkertalet är stort).
Från denna vår finns rapporter om rastande från
13 inlandslokaler och följande kan nämnas;
i Ekoln regelbundet rastande 13/4-18/5, som
mest 90 ex. 4/5 (Per Johan Ulfendahl) samt 70
ex. Tämnaren 22/4 (Ragnar Hall m.fl.) och 40
ex. Gimo damm 4/5 (Mats Edholm).
Sträckande sjöorrar på väg söderut rapporteras ibland redan från juli (i huvudsak hanar), men
det är först mot slutet av augusti och framöver
som sträcket längs kusten blir mer omfattande.
Från denna höst finns rapporter om stora antal
sträckande (≥500) från två dagar i september, i
båda fallen från vardera tre lokaler. Den stora
dagen var 9/9 då 1 750 ex. inräknades vid Örsten
(Fredrik Bondestam), 751 ex. vid Skatudden
(Raoul Wexius m.fl.) och 1 742 ex. vid Rönnskärs udde (Magnus Bladlund m.fl.). Den 28/9
noterades sedan 615 ex. mot S Skatudden (Brita
Tibell m.fl.), 550 ex. mot S Arsläjan (Tomas

Pärt) och 850 ex. mot S Svenska Högarna (Jonas
Karlsson m.fl.). Båda dessa dagar var för övrigt
bra dagar även för bläsand.
Höststräcket tycks bara i mycket liten omfattning beröra inlandet, åtminstone om man
skall tro rapporteringen av rastande i våra insjöar.
Från denna höst finns endast tre fynd i inlandet,
som mest 14 ex. Lårstaviken 3/11 (Thomas
Johansson).
		
BD, UL
Svärta Melanitta fusca
Från vårsträcket finns inga rapporter om stora
antal på sträck, men två fynd från inlandet; i
Ekoln 1 hane 26/4 (Ragnar Hall m.fl.) och 1
par 8/5 (Håkan Olsson). Förhållandevis många
uppgifter om häckningar har inkommit från
främst ytterskärgården, i första hand några få
par vid enstaka öar, men också lite större antal
i vissa skärgårdar; som mest 60 par Svenska
Högarna (Bill Douhan), 26 par Björns skärgård
och 18 par Kniven, Lövstabukten (Ulrik Lötberg
m.fl.). Glädjande är att det finns en del som talar
för att svärtan håller på att återhämta sig som
häckfågel.
Sträckobservationer vid kusten under hös-

Svärtan förefaller att ha återhämtat sig något under senare år. Foto: Ulrik Lötberg
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ten gav några hyfsade sträcksummor (≥100) i
slutet av september; 200 ex. mot S Skatudden
28/9 (Hans Norelius) samt 101 ex. mot SO
Björns skärgård 30/9 (Ulrik Lötberg m.fl.) och
220 ex. mot O Fågelsundet samma dag (Anssi
Laurila).
		
BD, UL
Knipa Bucephala clangula
Med allt mildare vintrar och därmed ofta isfria
vatten både vid Väddökusten och långt in i våra
skärgårdar, finns det en tendens till att allt fler
knipor övervintrar här. Hur många det totalt sett
rör sig om är omöjligt att säga då vi endast har
rapporter från de, för fågelskådare, mer lättillgängliga lokalerna. Biotestsjön är en sådan och
härifrån fanns som mest 200 ex. 1-8/1 (Joakim
Djerf m.fl.) och 350 ex. 31/1-3/2 (Anssi Laurila). Från samma period rapporteras även 210
ex. kring Kapellskär 1-19/1 (Åke Berg). Även
om det finns en hel del knipor längs kusten hela
vintern så kommer det nya söderifrån redan
under eftervintern, ofta redan i februari om det
är milt. Det är sannolikt orsaken till att antalet
i Biotestsjön hade stigit till 1 000 ex. redan
11/2 (Ragnar Hall m.fl.), till som mest 500 ex.
kring Kapellskär 27/1-25/2 (Karl Olov Johansson m.fl.) och att det låg 500 ex. i Singsundet,
Singö 11/2 (Keith Bennett). Redan i slutet av
februari fortsatte många av dessa knipor vidare
mot norr och i Biotestsjön återstod bara 150 ex.
28/2 (Tommy Eriksson m.fl.).
Redan i början av maj började det, som
vanligt, att samlas stora antal av i huvudsak
ruggande hanar i Björns skärgård, som mest 250
ex. 3-13/5, och denna ansamling byggdes snabbt
på i storlek. Under juni–juli registrerades sedan
som mest hela 3 500 ex. i detta område. Under
augusti hade antalet minskat till som mest 1 000
ex. 1-26/8 och därefter inräknades som mest 600
ex. 8/9-5/10, 500 ex. 6-21/10 och 200 ex. 1/1117/12 (Ulrik Lötberg m.fl.). Samtidigt som det
efterhand fanns allt färre knipor vid Björn under
hösten rapporterades istället hyfsade antal (≥200)
rastande från några andra lokaler längs kusten;
åter som mest 200 ex. Biotestsjön 30/9-28/10
(Tomas Kjelsson m.fl.), vardera 200 ex. vid
Råstensudde respektive Ramsan, Singö 25/10
(Joakim & Rune Johansson) samt från december
likaledes vardera 200 ex. vid Ängskär, Hållnäs

7/12 (Martin Amcoff) och Kalvskäret, Singö
15-21/12 (Keith Bennett m.fl.).
		
BD, UL
[Kamskrake Lophodytes cucullatus]
1 ad. hane Stennässjön, Skogs-Tibble 12/10-3/11
(Yngve Hareland). Rimligtvis samma fågel som
uppehöll sig här i slutet av oktober 2006.
		
BD, UL
Salskrake Mergus albellus
En utförlig genomgång av salskrakens uppträdande i rapportområdet har nyligen presenterats
i FiU, men det kan ändå vara på sin plats att
redovisa några uppgifter från årets rapportering.
Att milda vintrar och därmed isfria vatten längs
kusten tycks innebära allt fler övervintrande salskrakar indikeras av att det fanns tvåsiffriga antal
i Biotestsjön från årets första dag och framöver,
som mest 41 ex. 31/1-10/2 (Anssi Laurila m.fl.)
men också av hela 50 ex. kring Rävsnäs 17-25/2
(Magnus Corell m.fl.). Den stora sjön Limmaren,
Frötuna var även den isfri och 20 ex. fanns kvar
här 6-18/1 (Karl-Olov Johansson m.fl.). Störst
antal rastande under vårsträcket var istället relativt blygsamma 34 ex. Ledskär 30-31/3 (Mats
Edholm m.fl.) och 29 ex. Ösmaren, Roslags-Bro
14/4 (Joakim Ekman).
Från häckningstid finns inga obsar och rapporteringen från hösten var även den mindre omfattande än normalt. Det i särklass högsta antalet
som rapporterats är 243 ex. Skedviken 11/11
(Bill Douhan) samt förhållandevis goda 36 ex.
Ösmaren 21/10 (Gabriel & Joakim Ekman).
		
BD, UL
Småskrake Mergus serrator
Från vårsträcket rapporteras rastande från några
få insjöar; 2 ex. Vällen 14/4 (Ingrid Stenström),
2 ex. Vansjön, Västerlövsta 1/5 (Ruben Sven Eric
Swanqvist m.fl.), 6 ex. Tämnaren 1/5 (Håkan
Olsson ) samt från Hjälstaviken vardera 1 ex.
6/5, 9/5 och 1/6 (Pekka Westin m.fl.). Även i
Mälaren sågs det småskrakar, men här kan det
vara svårt att avgöra om det är rastande fåglar
eller om det möjligen kan vara frågan om några
av de sannolikt få häckande par som finns kvar.
Att de småskrakar som regelbundet rapporterades från Ekoln 13/4-4/5, som mest 6 ex. 22 och
26/4 (Håkan Olsson m.fl.), bara var rastande
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fåglar råder det inga tvivel om och detsamma
gäller säkerligen även 6 ex. tillsammans vid
Oxstensögonen (Mälaren), Kungs-Husby 25/4
(Thomas Pettersson). Iakttagelser av enstaka
par som skulle kunna indikera häckning är
följande; vid Granholmen, Norra Björkfjärden
27/4 (Thomas Pettersson), Vattunöden, Kalmar
10/5 (Simon Larsson) och Grönsö, Kungs-Husby
22/5 (Henrik Berg). Till kategorin udda obsar
får dock den hane som sågs i Alstasjön, Gryta
24/6 (Yngve Hareland) föras.
Småskrake är som bekant en tämligen allmän
häckfågel längs kusten och en av få rapporter om
antal häckande par inom ett avgränsat område
som inkommit är 56 revir i Björns skärgård.
Utöver dessa häckande fåglar fanns här även
som mest 320 ickehäckande, mestadels ruggande
hanar, 3/5-11/6 (Ulrik Lötberg m.fl.).
Från höststräcket längs kusten finns inte
mycket att nämna. Enda lite större dagssumma
(≥100) var 121 ex. mot SO Gårviken, BjörköArholma 28/9 (Anders Sennmalm). Avslutningsvis två fynd från inlandet i oktober, vilket
inte är så vanligt; 1 ex. Trehörningen, Funbo
16/10 (Esa Aalto) och 7 ex. Skedviken 18/10
(Tomas Pärt).
		
BD, UL
Storskrake Mergus merganser
En stor ansamling (≥300) fanns i Biotestsjön
redan 8/2 (Stig Holmstedt) och när sedan vårsträcket kom igång rapporterades flera kring månadsskiftet mars/april, flertalet längs kusten: 500
ex. Värlingsö, Harg 18/3 (Wilhelm Dietrichson),
640 ex. Flottskär, Väddö 30/3 (Lennart Larsson),
850 ex. Hargsviken 1/4 (Wilhelm Dietrichson)
och 300 ex. Ledskär 4/4 (Fredrik Dahlberg), men
även 340 ex. i Tämnaren 1/4 (Lars Gustavsson).
En än större ansamling, i huvudsak ruggande
fåglar, fanns i Björns skärgård, som mest 1 750
ex. 4/6-13/7 (Ulrik Lötberg m.fl.).
Mitten av oktober är den tid då det normalt
börjar bildas stora ansamlingar (≥300), men en
sådan, 365 ex., registrerades i Ledskärsviken redan 9/9 (Johan Södercrantz m.fl.). Ansamlingar
under mer normal tid rapporterades sedan från
andra lokaler: 325 ex. Hargsviken 11-13/10
(Wilhelm Dietrichson), som mest 520 ex. Ösmaren, Roslags-Bro 28/10 (Joakim Ekman), 375
ex. Alstasjön 3/11 (Martin Tjernberg), som mest

2 500 ex. Skedviken 7/11 (Helge Röttorp) samt
370 ex. Limmaren 11/11 (Bill Douhan).
Skedviken är den lokal från vilken det årligen
rapporteras stora ansamlingar under hösten (ofta
fyrsiffriga antal), medan rapporteringen från de
två andra stora lokalerna, Tämnaren och Limmaren, tyvärr är mer sporadisk. ”Bara” 370 ex.
i Limmaren är ett jämförelsevis lågt antal då det
även här har noterats minst tusentalet fiskande
flera höstar. Även Tämnaren brukar innehålla
några tusen, men denna gång blev det endast
som mest 250 ex. 7/10-4/11 (Lars Gustavsson
m.fl.).
		
BD, UL
Järpe Bonasa bonasia
Totalt har det rapporterats 112 järprevir, fem
fler än 2006. Fördelningen kommunvis var
Uppsala/Knivsta 39, Heby 36, Östhammar 12,
Tierp 9, Norrtälje 7, Älvkarleby 6, del av Sala 2
samt Enköping 1.
Rrk tror att de flesta rapporterar observationer av järpe spontanti Svalan och eftersom
denna art är starkt knuten till sitt hemområde
året runt bör varje observation, med viss distans
till andra observationer, kunna tolkas som ett
etablerat revir. Under de fem år som gått har
antalet rapporterade järprevir varit 63 (2003), 79
(2004), 129 (2005), 107 (2006) och slutligen 112
(2007). Det ökande antalet från 2003 till 2005
kan troligen, åtminstone delvis, förklaras av att
Svalan var under uppbyggnad dessa år och antalet rapportörer då var betydligt färre än idag. De
därpå följande tre åren har antalet revir legat på
en förhållande stabil nivå vilket kan tolkas som
att järpen kanske klarar sig hyfsat i det moderna
skogsbrukslandskapet.
		
MT
Orre Tetrao tetrix
En beräkning av antalet rapporterade spelande
tuppar slutar på 491, vilket om det speglar sanningen, innebär en uppryckning från fjolårets
376 spelande och väl över medeltalet för åren
2002–2006 (403). Fördelningen kommunvis
var Heby 180, Uppsala/Knivsta 106, Tierp 103,
Östhammar 51, Norrtälje 25, Älvkarleby 13
samt Enköping 12. Vad man kan konstatera är
att stammen fortfarande är förhållandevis god i
rapportområdets norra delar (Heby, Tierp och
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Vid närmare betraktande av tjäderhöna kan man konstatera att hon är en mycket vacker fågel.
Foto: Ulrik Lötberg

norra delen av Uppsala kommun) medan beståndet är magert eller på upphällningen i Enköping,
södra Uppsala samt i Norrtälje kommun. I Håbo
kommun förefaller arten vara helt utgången av
rapporteringen att döma.
		
MT, UL
Tjäder Tetrao urogallus
Tjäder har rapporterats från 116 platser/lokaler
vilket är 27 fler än föregående år, d.v.s. ungefär
lika många som 2005. Totalt har det rapporterats
184 individer, därav 100 tuppar, och det största
spelet bestod av fem tuppar. Antalet individer
åren 2003–2007 var 117, 142, 284, 142 resp.
184.
Enligt undersökningar i Jönköpings län krävs
för att tjädern skall fortleva i livskraftiga bestånd
75-475 km² ”tjädergynnsamma marker”. Som
sådana räknas ”blöta marker”, ”gammal barrskog” samt ”tallskog och våtmark”. När andelen
skogsmark som inte tillhör dessa kategorier
överstiger 40 procent minskar populationen.
Till marker som inte är gynnsamma räknas ung
barrskog, hygge, triviallövskog samt övrig mark.
Med tanke på skogsbrukets intensifiering under

de senaste 20-30 åren, speciellt de senaste 10,
och om ovannämnda beräkningar även gäller
för uppländska förhållanden, torde tjädern ha
genomgått en kraftig populationsminskning
under senare tid. Detta återspeglar sig bl.a. i
spelens storlek. Under 1980- och inledande
1990-tal förekom en hel del rapporter om stora
spel i rapportområdet, något som numera helt
lyser med sin frånvaro.
		
MT, UL
Rapphöna Perdix perdix
Situationen för rapphönan i Uppland tycks alltmer förvärras och den klena stam som trots allt
finns är troligen helt beroende av utsättningar för
sin överlevnad. Nämnas kan att 800 ex. sattes ut
på Rydaslätten sommaren 2007 (uppgift förmedlad av Tommy Eriksson). Uppsala kommun: Från
januari–mars rapporteras fyra kullar (25 ex.) och
från hösten två (10 ex.). Under häckningstid
sågs par eller hördes spelande tuppar på nio
lokaler. Enköpings kommun: Från januari–mars
rapporteras nio kullar (84 ex.) och från hösten
fem (30 ex.). Under häckningstid sågs par eller
hördes spelande tuppar på 19 lokaler. Norrtälje
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kommun: Från januari–mars rapporteras fyra
kullar (37 ex.) och från hösten två (12 ex.). Par
eller spelande tuppar registrerades på tre lokaler.
Samtliga observationer härrör från kommunens
västra del.
		
MT
Vaktel Coturnix coturnix
Under perioden 8/5-26/8 hördes totalt 286
spelande vaktlar – ett nytt rekord med råge eftersom det tidigare, från år 2005, löd på 192 ex.
Största ansamlingarna konstaterades på Marma
skjutfält (ny art för området!) med 11 ex (Oskar
& Tommy Löfgren m.fl.) och med lika många
på Lövstaslätten (Pekka Westin, Sonja Jansson
m.fl.). Kommunfördelningen var Uppsala/Knivsta 77, Enköping 69, Tierp 48, Norrtälje 27,
Östhammar 26, Heby 17, del av Sala 11 samt
Älvkarleby 11.
Tre häckningar konstaterades; en höna med
som mest 5 pull. stöttes vid tröskningsarbete vid
Huggle, Tämnaren 23-25/8 (Henrik Waern gnm
Lars Gustavsson), 2 ad. + minst 1 1K Lövstaslätten 30/8 (Ville Fagerstöm) samt som mest 4 ex.
(sannolikt en kull) på Fjärdhundraslätten 31/8
och 19/9 (Pekka Westin, Thomas Johansson, Ulf
Florman). Övrigt: Ett ex. rastade på Tärnudden,
Örskär 3/6 (Petter Haldén).
		
MT
Smålom Gavia stellata
Några höga sträcksummor från våren har rapporterats, som mest; från Örsten, Singö 33 ex.
mot N 28/4 och 135 ex. mot N 1/5 (Fredrik Bondestam) samt från Skatudden 47 ex. mot N 5/5
(Henrik Bondestam) och 35 ex. mot N 6/5 (Mats
Edholm, Brita Tibell). Summan vid Örsten 1/5 är
att anse som anmärkningsvärt hög, samma dag
rapporteras för övrigt även 121 storlommar mot
N från denna lokal (Fredrik Bondestam). Man
kan undra vad det är som gör att fördelningen
är så olika vid så närbelägna lokaler som Örskär
och Rönnskärs udde. I och för sig finns det inga
rapporter från den senare lokalen denna dag,
men erfarenheter från tidigare år har visat att
det vid denna tid alltid har varit en stor övervikt
för storlom (uppskattningsvis 80-90%) bland
sträckande lommar.
Även från hösten finns det några höga sträcksummor (≥25); 26 ex. Understen, Singö 15/9

(Johan Södercrantz m.fl.), förbi Skatudden åt
söder 98 ex. 27/9 och 31 ex. 28/9 (Mats Edholm,
Brita Tibell) samt 36 ex. mot SO Skäret, BjörköArholma 4/11 (Anders Sennmalm).
		
BD, UL
Storlom Gavia arctica
Vårsträcket var uppenbarligen i full gång före
mitten av april, 40 ex. rastade nämligen i Öregrundsgrepen 13/4 (Joakim Djerf m.fl.), men den
första höga dagssumman (≥50) rapporteras från
Skatudden först 22/4 där 100 ex. passerade mot
N (Emil Andersson m.fl.). Här räknades även 123
ex. mot N 5/5 (Henrik Bondestam). Andra stora
antal på sträck var 81 ex. mot N Örsten 28/4 och
121 ex. mot N 1/5 (Fredrik Bondestam).
Ingen inventering genomfördes detta år i
rapportområdets storlomstätaste sjö Erken och
rapporteringen i övrigt ger ej heller den rättvisa
åt det häckande beståndets verkliga storlek. Sammantaget har 18 säkra häckningar rapporterats
från 14 lokaler medan indikationer på häckning
har inkommit från ytterligare 20 lokaler som
tidigare år har haft förekomst under häckningstid. Mest intressant av dessa rapporter är att
storlomsparet i den vattenfyllda f.d. grustäkten i
Hållvasteby åter fick fram en unge (Bill Douhan)
samt att en lyckad häckning (en stor unge) konstaterades i skärgården, vid Pannkakan i Länna
10/7-1/8 (Gabriel Ekman m.fl.).
Några få höga sträcksummor (≥50) har
rapporterats från hösten; 75 ex. mot S Örsten
9/9 (Fredrik Bondestam), 93 ex. mot SO Skvallerhamnsudden, Arholma 18/9 (Viggo Norrby)
och 92 ex. mot S Örskär 2/10 (Petter Haldén).
Därtill finns det ett par rapporter om stora antal
obestämda små-/storlommar på sträck mot söder
förbi Svenska Högarna; 166 ex. 28/9 (Helge Röttorp) och 485 ex. 3/10 (Anders Eriksson m.fl.).
		
BD, UL
Svartnäbbad islom Gavia immer [1; 23, 3]
1 ad. i sommardräkt mot NV Örsten, Singö 13/7
(Fredrik Bondestam), 1 ad. i sommardräkt mot
SO Arholma 18/9 (Viggo Norrby) samt 1 1K
rastande Skatudden 3/10 (Joakim Johansson).
Tre svartnäbbade under ett år är någon fler än vad
vi har vant oss vid nu i början av 2000-talet.
		
BD, UL
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Ung vitnäbbad islom vid Storkubben, Väddö
16 december. Foto: Attila Seprenyi

Vitnäbbad islom Gavia adamsii [3; 87; 1]
1 1K vid Väddökusten, mellan Gamla Grisslehamn och Skatudden, 9-21/12 (Yngve Hareland
m.fl.). Endast en vitnäbbad islom är istället färre
än normalt, men å andra sidan var det påfallande
många obestämda islommar 2007 (6).
		
BD, UL
Obest. islom Gavia immer/adamsii
Sex observationer av obestämda islommar är
jämförelsevis många: 1 ex. mot O Kniven,
Lövstabukten 15/7 (Per Johan Ulfendahl m.fl.),
1 ex. mot S Örsten, Singö 11/8 (Ragnar Hall), 1
ex. Rönnskärs udde 9/9 (Magnus Bladlund), 1
1K mot N Skatudden 22/9 (Henrik Bondestam),
1 ex. mot SO Björn 30/9 (Ulrik Lötberg) samt 1
ex. mot S Örskär 2/10 (Petter Haldén). Frågan
är om alla dessa var olika individer eller om det
i några fall var samma individ som uppträdde
på flera lokaler. De observationer som ligger
närmast till hands att misstänka i detta avseende
är de tidiga.
		
BD, UL
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Redan på årets första dag sågs 1 ex. tillfälligt vid Ulva kvarn (Kenneth Pless), medan 2
ex. fanns stadigvarande i Biotestsjön 3/1-4/3
(Keith Bennett m.fl.). Andra januarifynd var
1 ex. Kalmarsand, Bålsta 27/1 (Raoul Wexius,
Gunnar Ehrenroth) och 1 ex. Järnbron, Uppsala
30/1-16/3 (Raoul Wexius m.fl.). Därtill sågs 1 ex.
Övre Föret 13-27/3; samma som vid Järnbron?
(Johan Nilsson m.fl.).

Redan i slutet av mars anlände de första till årets
häckningslokaler. Säkerställda häckningar har
rapporterats enligt följande: 1 par (bobygge)
Husbydammarna, Lena 29/3-26/6 (Mats Wilhelm); 1 par (2 kullar; 2+2 ungar) Lillsjön, Gryta
31/3-30/9 (Martin Tjernberg, Ragnar Hall); 1 par
(5 ungar) Dalkarlskärret, Dalby 11/4-31/8 (Ulf
Karlsson, David Hammarberg); 3 par (med ungar) Nyländadammen, Harg 12/4-23/9 (Wilhelm
Dietrichson) samt 1 par (bobygge) Jönsbolssjön,
Almunge 13/4-1/6 (Tomas Kjelsson, Benny
Åhr). Därtill har även några troliga/möjliga
häckningar rapporterats: 2 par (spelande) StorKärret, Dalby 30/3-7/7 (Håkan Olsson) och 2 par
(spelande) Hjälstaviken 1/4-16/8 (Pekka Westin,
Martin Tjernberg m.fl.).
Under våren och sommaren sågs 1-2 ex. tillfälligt, vanligtvis bara någon dag, på ytterligare
nio lokaler som i de flesta fall kan anses vara mer
eller mindre tänkbara häckningslokaler. Undantaget var 1 ex. i havsvik vid Fogdö, Singö 15/4
(Martin Tjernberg). Från hösten finns rapporter
från åtta lokaler; ofta bara någon enstaka dag,
men mer långvarigt i Kärven, 2 ex. 13/9-13/10
(Tomas Kjelsson, Benny Åhr), och 1 ex. Övre
Föret 26/9-10/11 (Karl-Göran Andersson). Inga
fynd finns därefter rapporterade fram till årets
slut.
		
BD, UL
Skäggdopping Podiceps cristatus
Större ansamlingar som indikerar förekomst
av minst 10 häckande par har rapporterats från
följande lokaler: 55 par Rotholmaviken, Häverö
(Joakim & Rune Johansson), 46 par Limmaren
(Kristoffer Stighäll m.fl.), 35 par Hjälstaviken
(Pekka Westin m.fl.), 25 par Kallrigafjärden
(Martin Amcoff m.fl.), 22 par Södersundet,
Riddersholm (Rudolf Edelberger m.fl.), 20 par
i del av Tämnaren (Ulrik Lötberg m.fl.), 17 par
Vendelsjön (Anssi Laurila), 15 par Västerbyfjärden, Forsmark (Mikael Malmaeus m.fl.), 14
par Ängsö, Länna (Mats Gothnier m.fl.), 13 par
Ekolsundsviken, Övergran (Martin Tjernberg),
12 par Kyrkviken, Vassunda (Fredrik Friberg
m.fl.) samt vardera 10 par i Långsjön, Björklinge (Sebastian Sundberg) och Kärven (Tomas
Kjelsson m.fl.). Detta ger totalt knappt 300 par
vilket får anses vara en jämförelsevis god spontanrapportering.
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Efter häckningstid har endast två rapporter om
lite större ansamlingar (≥100) inkommit; 100 ex.
Klyndrorna, Gräsö 4/8 (Leif & Kersti Östman)
samt som mest 125 ex. Limmaren 10/8-11/11
(Bill Douhan m.fl.).
		
BD, UL
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Året började med ett januarifynd; 1 ad. Sennebyhaken 26/1 (Sören Franceèn) och det
dröjde sedan till 30/3 innan det första vårfyndet
registrerades; 2 ex. Hagviken, Tämnaren (Anders
Adolfsson). Det senare är ovanligt tidigt för att
vara i inlandet, men följdes strax av andra iakttagelser, bl.a. på tidigare kända häckningslokaler
(Kärven och Lillbyasjön 2/4). Från början av
april och in i maj rapporteras även fynd av både
sträckande och rastande individer från ett flertal
lokaler; i första hand vid kusten, men också av
tillfälligt rastande i inlandet.
Säkerställda häckningar har rapporterats
från fem lokaler: 4 par (2+1+1+1 pull.) Klardammen, Dannemora 9/4-5/8 (Mats Wilhelm, Curt
Johnsson), 3 par (2+2+2 pull.) Kärven 2/4-20/8
(Tomas Kjelsson, Benny Åhr), 3 par (2+2+0
pull.) Lillbyasjön, Film 2/4-14/7 (Ragnar Hall,
Bengt Boström), 2 par (1+0 pull.) Skeppshusviken, Herräng, Häverö 13/4-24/6 (Joakim & Rune
Johansson) samt 2 par (2+0 pull.) Trehörningen,
Edsbro 27/4-14/8 (Bill Douhan, Helge Röttorp).
Därtill har en häckning ägt rum även i innerskärgården vid, eller i närheten av, Krutudden,
Östhammar där 2 1K-fåglar sågs 18-19/7 (Kjell
& Ulla Eriksson).
Andra rapporter från häckningstid i möjliga/
tänkbara häckningsbiotoper som också kan indikera häckningar är: 1 par (spelande) Filmsjön
9/4-12/5 (Kenneth Pless, Curt Johnsson), 1 ad.
Tegelsmora kyrksjö 28/4-5/6 (Joakim Djerf,
Mats Edholm), 2 par Testen, Tuna 8/5 (Mats
Edholm), 1 ad. Kolsjön, Almunge 3-5/6 (Tomas
Kjelsson, Benny Åhr) samt 1 ex. Norra Åsjön,
Hållnäs 8/6 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Totalt 14 häckande par på fem lokaler samt
ytterligare observationer från andra insjövatten
under häckningstid indikerar sammantaget drygt
15 häckande par. Lokaler med konstaterade
häckningar är alla tidigare kända häckningslokaler för arten. Det saknas rapporter från några
kända häckningslokaler i inlandet (t. ex. Erken,

Sottern och Vängsjön) och sannolikt fanns det
ytterligare åtminstone något häckande par i skärgården. Om vi räknar med ett visst mörkertal är
det rimligt att tro att det häckade ett 20-tal par i
rapportområdet 2007. Det finns för närvarande
ingen klar tendens i populationsutvecklingen
i Uppland, men det finns mer som talar för en
positiv än en negativ sådan. En faktor som talar
för detta är att paren ofta lyckas med sina häckningar. Här är det stor skillnad om man jämför
med svarthakedoppingen som genomgående
tycks ha usel häckningsframgång (men som ändå
tycks öka i antal!).
Redan 3/8 rastade 1 ex. vid Sennebyhaken,
Väddö (Viggo Norrby), men utöver 1 ex. mot
S Skatudden 14/8 (Mats Edholm) finns inga
fler rapporter från denna månad. Höststräcket
kom dock igång på allvar redan från början av
september, kulminerade kring månadsskiftet
september/oktober och pågick sedan fram till
slutet av oktober. Rapporter finns från många lokaler längs kusten och totalt minst ett tvåsiffrigt
antal från följande: 15 ex. Skatudden 7/9-15/10,
som mest 4 ex. mot S 28/9 (Mats Edholm, Brita
Tibell); 11 ex. Svenska Högarna 19/9-13/10,
som mest 6 ex. mot S 3/10 (Bill Douhan); 18
ex. Björn 28/9-15/10, som mest vardera 3 ex.
under fem dagar (Ulrik Lötberg m.fl.) samt 13
ex. Rönnskärs udde/Sennebyhaken 28/9-23/10,
som mest 5 ex. 28/9 (Claes Cronlund).
Höstfynd från inlandet är alltid få och denna
gång finns endast ett; 1 1K Tämnaren 16/9
(Johan Södercrantz). Året avslutades med tre
novemberfynd; vardera 1 ex. vid Rönnskärs udde
14 (Helge Röttorp) och 18/11 (Yngve Hareland
m.fl.) samt Ugglan, Gräsö 18/11 (Leif & Kersti
Östman).
		
BD, UL
Svarthakedopping Podiceps auritus
Året inleddes med två februarifynd: 1 ex. Biotestsjön 3-17/2 (Kenneth Pless, Anders Jansson) och 1 ex. Gamla Grisslehamn 10/2 (Emil
Andersson, P.-G. Larén).
Säkerställda häckningar har rapporterats från
tio lokaler enligt följande: 1 par med 1 pull. i
havsvik vid Krutudden, Östhammar (Rolf Larsson m.fl.), minst 3 lyckade häckningar Nyländadammen, Harg (Wilhelm Dietrichson m.fl.),
1 par med 1 pull. i viltvatten vid Hånsta, Lena
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(Mats Wilhelm), 2 par med pull. i viltvatten vid
Eriksberg, Almunge (Tomas Kjelsson), ”många
lyckade häckningar” (12 par räknades tidigare)
Jönsbolssjön, Almunge (Benny Åhr m.fl.), 1 par
med 3 pull. Ekebydammen, Uppsala (Åsa Steinholtz, Leo Larsson), minst 1 lyckad häckning i
viltvatten vid Skogstorp, Roslags-Bro (Gabriel
& Joakim Ekman), 1 par med 1 pull. i viltvatten
vid Stor-Kärret, Dalby (Håkan Olsson m.fl.), 1
lyckad häckning Dalkarlskärret (Anders Helander) samt 2 par som lyckades med häckningarna
Lillsjön, Gryta (Pekka Westin m.fl.).
Detta blir i storleksordningen ett tjugotal
häckande par, men sammantaget har 75 par
rapporterats från 33 säkra/troliga/möjliga
häckningslokaler vilket får anses vara en bra
spontanrapportering. Om vi antar att flertalet
av alla de rapporterade paren skred till häckning
samt att det rimligtvis fanns häckande par på andra lokaler som aldrig blev besökta är det troligt
att det totala häckande beståndet var tresiffrigt.
Rapporteringen visar, som vanligt, vilken avgörande betydelse konstgjorda sötvattensamlingar
har för arten. Cirka 90 procent av paren fanns i
dylika vatten.
		
BD, UL
Havssula Morus bassanus [0; 5; 1]
1 ad. mot S Skatudden 5/4 (Fredrik & Henrik
Bondestam).
Endast det femte fyndet av arten i rapportområdet. Märklig tidpunkt för fyndet, men arten
har även tidigare haft en tendens till att uppträda
både vid konstiga tidpunkter och på udda platser
(två fynd i inlandet).
		
BD, UL
Storskarv Phalacrocorax carbo
Häckningar har rapporterats från såväl kusten
som inlandet. Uppgifter om antalet häckande par
i kolonier från kusten är: 177 par Marskärskobben, Blidö; 56 par Alörarna, Rådmansö; 270
par Själgrynnorna, Harg; 150 par Länsman,
Öregrundsgrepen samt 600 par Skrakhällen
och 400 par Skvalphällen, båda i Lövstabukten
(Roland Staav m.fl.).
Vi vet ingenting om häckningsutfallet på
Marskärskobben och Alörarna i söder, ej heller
på Själgrynnorna utanför Harg. Däremot vet vi
att samtliga häckningar på Länsman, Skrakhäl-

len samt Skvalphällen misslyckades. I övrigt kan
nämnas att det inte fanns några bon på vare sig
Själstenarna, Hättan eller Per-Göran (andra öar
i Lövstabukten där det tidigare har häckat storskarv) vid kontroll på plats 10/7 (Ulrik Lötberg).
En negativ rapport (”ingen häckning”) har också
inkommit från Trätskärskobben, Blidö (Roland
Staav) där det fram till för några år sedan fanns
en stor koloni.
Kolonier i inlandet finns i första hand i Mälaren från vilka följande rapporter har inkommit:
239 par (ruvande) Stenholmen, Gorran; 150 par
(aktiva bon) Lilla Mittskär, Ekolsundsviken; 82
par (aktiva bon) Stora Mittskär, Ekolsundsviken;
39 par (aktiva bon, ny koloni) Galten, Ekolsundsviken samt 7 par (bobyggande, ny häcklokal)
Suggan, Ekolsundsviken (Thomas Pettersson
m.fl.). I Tämnaren fanns det inga häckningar
detta år (Ulrik Lötberg), men 15 par häckade
(aktiva bon) istället, för första gången, i Erken
(Bill Douhan).
Totalt 1 653 häckande par vid kusten innebär
en smärre minskning jämfört med 2006 (1 784)
medan 532 i inlandet istället är marginellt fler
(493). Intressant är att häckningsresultatet ånyo
rapporteras ha varit uselt i ett flertal kolonier vid
kusten. I Lövstabukten har således inte en enda
unge kommit på vingarna! Här har tidigare tusentals ungar producerats till många människors
fasa. Huvudskälet till det dåliga häckningsutfallet tycks vara en ständig och omfattande närvaro
av havsörnar i kolonierna. Det är inte bara det
att örnarna tar för sig av skarvungar och den
fisk som levereras till dem. Predationen gör
sitt till, men det finns skäl att tro att det mer är
den störning havsörnarnas närvaro i kolonierna
medför som får storskarvarna att helt misslyckas
med häckningarna.
Detta får en osökt att tänka tillbaka på alla
de tvärsäkra uttalanden om skarvens skadliga
inverkan i naturen som under senare år har
spritts av förståsigpåare. Det har inte funnits
någon gräns för artens påstått negativa inverkan.
Skarvarna tar all fisk, lämnar döda öar efter sig
och har t.o.m. fått skulden för eutrofieringen
av Östersjön! Det har gått så långt att bekanta,
ickeskådare som aldrig har sett en skarv, kommer fram till en och frågar: ”Vad skall vi göra åt
skarven?” Man försöker då få dem att inse sakens
rätta proportioner och jämför således med män-
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niskans utfiskning av världshaven, skövlingen
av regnskogarna (för att inte tala om våra egna
skogar) och alla de miljögifter som vi sprider
kring oss. De inser att det finns en poäng i detta,
men det är då de kommer med de slutgiltiga argumenten: ”Jo; visst, men de är ju så många! Och
så fula!” Visst kan de tyckas vara många, svarar
man då, men det brukar naturen sköta själv om
den bara får vara ifred. Och det är kanske där vi
är nu. Havsörnen har lärt sig att ta till vara den
källa till riklig föda som skarvkolonierna utgör
och det får till följd att skarvarna inte längre kan
producera lika många ungar. Det innebär i sin tur
att det häckande beståndet av storskarv kommer
att plana ut eller t.o.m. att minska. Dessa argument har dock varit svåra att få gehör för. Länsstyrelser har frikostligt givit tillstånd till skövling
av hela kolonier och enskilda personer har också
utan vederbörligt tillstånd förstört häckningarna.
I vilket fall som helst skall det bli intressant att
följa artens fortsatta utveckling.
Även om det finns mycket som talar för att
storskarven kommer att minska i antal framöver,
har det fortfarande inkommit rapporter om stora
ansamlingar utanför häckningstid från ett flertal
lokaler. De största (≥500) är från kusten; t.ex.
500 ex. Uppnäs, Rådmansö 5/5 (Åke Berg), 500
ex. Kallrigafjärden 9/5 (Martin Amcoff), 3 300
Lövstabukten 29/6 och 1 000 ex. 10/7 (Ulrik Lötberg m.fl.), 500 ex. Skåpgubbarna, Gräsö 17/7
(Leif & Kersti Östman) och 1 100 ex. Skatudden
5/9 (Åke Berg, Tomas Pärt). Även från inlandet finns det rapporter om relativt stora antal
rastande; som mest 200 ex. Tämnaren 16-24/9
(Ulrik Lötberg m.fl.) och 200 ex. Hjälstaviken
4/10 (Jens Wahlstedt).
		
BD, UL
Rördrom Botaurus stellaris
Årets första (?) rördrom annonserade sin närvaro
med ett ”lite trutliknade” sträckläte och sågs
också flygande över Övre Föret 14/3 (Emil
Andersson). Den första som rapporterats som
tutande hördes i Vendelsjön 20/3 (Anders Arnell
m.fl.), men därefter anlände andra snart till allt
fler av rapportområdets alla vassjöar. Totalt har
goda 85 tutande hanar (67 i sjöar och 18 i Mälarvikar) rapporterats från 55 (42 respektive 13)
lokaler. Av dessa är det 64 som hörts tuta under
minst en veckas tid medan flertalet av de övriga

bara har hörts någon enstaka natt. Som vanligt
är det ogörligt att säga något om huruvida, och
i så fall i vilken utsträckning, samma rördrom
har alternerat mellan olika sjöar och därmed
dubbelräknats. Säkerligen har det förekommit i
flera fall, men å andra sidan är det rimligt att tro
att det funnits andra tutande som inte har kommit
med i rapporteringen.
Flest tutande hade inte oväntat, d.v.s. som
vanligt, Tämnaren med 16 (+2 jämfört med
2006) medan Vendelsjön (+/-0), Dannemorasjön
(+2) och Hjälstaviken (+1) var klart distanserade
med vardera fyra tutande. Andra lokaler som
också hade flera tutande var Lårstaviken med
tre samt fyra sjöar med vardera två; Kärven,
Närdingen, Brosjön och Vansjön. Av det följer
att resterande 46 lokaler, 35 sjöar och elva Mälarvikar, alla hade vardera en tutande.
För första gången på flera år har inga som
helst indicier på häckning rapporterats. Om
det nu beror på en dålig häckningssäsong eller
bristande kontroll av sjöarna under den senare
delen av häckningstiden låter vi vara osagt.
Från juli finns dock ett par udda observationer
rapporterade. Mest anmärkningsvärd var den
rördrom som dagtid sågs flyga mot nordost,
mobbad av tärnor och måsar, över Vattungarna
(Vätö) i ytterskärgården 14/7 (Herbert Bauman)!
Den andra, tillika årets sista, var den som nattetid
hördes flyga över Hågadalen, Uppsala 21/7 (Bo
Söderström).
Årets antal tutande är en tangering av det
högsta antal som har rapporterats genom åren
(tidigare 85 år 2005) och fler än de 76 som rapporterades 2006.
		
BD, UL
Natthäger Nycticorax nycticorax [0, 2, 2]
Natthäger tillhör inte vardagligheterna i Uppland
(endast två fynd tidigare; 1992 och 1999), men
både en adult och en 2K-fågel upptäcktes vid
Svannäs, d.v.s. utloppet från Hjälstaviken, 16/6
(*Mats Brisegård m.fl.). Den gamla fågeln sågs
bra under kvällen. Den yngre individen sågs, från
och till, av många då den sökte föda vid utloppet
fram t.o.m. 19/6.
		
BD, UL
Ägretthäger Egretta alba [1, 22, 2]
Två fynd, ett från våren och ett från högsomma-
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Adult natthäger. Foto: Martin Molin

En 2K natthäger tillsammans med en adult fågel
beskådades av stora skaror fågelskådare vid
Svannäs, Hjälstaviken, under ett par dagar i mitten
av juni. Foto: Magnus Corell

ren; 1 2K+ förbiflygande Ytterskär, Väddö 15/8
(Fredrik Thernlund) och 1 ex. (2K?) Hjälstaviken
13-15/7 (Benny Larsson m.fl.).
		
BD, UL

(Rrk) samt 2 par Tallholmen, Vallby (Thomas
Pettersson).
		
BD, UL

Gråhäger Ardea cinerea
Gråhäger fortsätter att vara en av de mest underrapporterade arterna vad gäller häckningsförekomst. Det finns relativt många kolonier, men
nästan ingen som helst möda läggs ned på att
kontrollera antalet häckande par. Rapporter som
trots allt inkommit och som visar att arten häckar
ger följande info: flera 10-tal par Grönö, Hållnäs
(Rrk), ett 10-tal par Kojholmen, Älvkarleby
(Rrk), 23 par Åby, Tämnaren (Rrk), 1 par Fladåns utlopp, Almunge (Rrk), 1 par Stennässjön,
Skogs-Tibble (Rrk), 5 par Stenholmen, Gorran

Ägretthäger är numera en årlig gäst i Uppland.
Denna individ uppehöll sig i Hjälstaviken i juli.
Foto: Nils Erik Ewers

Vit stork Ciconia ciconia [?; 75; 1]
Tre fynd, alla under fyra dagar i början av maj
och sannolikt samma fågel som var på turné i
rapportområdet: 1 ex. mot S Björklinge kyrka 6/5
(Håkan & Mathias Andersson), 1 ex. Söderhenninge, Ununge morgonen 8/5 (Birgitta Öhrlund
gm Bo Granberg) samt 1 ex. Torskeby, Norrby
kvällen 8-9/5 (Petter Haldén m.fl.).
		
BD, UL
Bivråk Pernis apivorus
Fyra fynd gjordes ovanligt tidigt (2-8/5), annars
blev arten mer talrik fr.o.m. 15/5 vilket är artens
normala ankomsttid. Årets sista bivråk passerade
Björn 15/9 (Anders Sennmalm, Mikael Frost
m.fl.). Totalt rapporterades 268 observationer
och antalet individdagar (summan av antalet
observerade individer per dag) uppgick till 318.
Både antalet observationer och antalet individdagar är färre än 2006 (283 fynd och 376 individdagar).
MT
Brun glada Milvus migrans [9; 96; 3]
Tre fynd under året; 1 ad. mot O Bergsbrunna,
Uppsala 28/4 (*Björn Lundgren), 1 ad. mot V
Örskär 5/5 (*Lena Krogh, *Mikael Malmaeus
m.fl.) samt 1 ex. Örskär 16/5 (*Torbjörn Fagerström).
		
MT
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Röd glada Milvus milvus
Endast fyra fynd detta år; 1 ex. mot N Slavsta,
Uppsala 30/3 (Håkan Andersson), 1 ex. mot
NV Ängby, Knivsta 4/4 (Fredrik Friberg), 1 ex.
Ledskär 12/4 (Gunnar Danielsson) samt 1 ad.
Stubboda, Frötuna 6-8/8 (Kristoffer Stighäll
m.fl.).
		
MT
Havsörn Haliaeetus albicilla
2 496 fynd rapporterade under året, d.v.s. 150 fler
än 2006. Antalet har ju ökat kraftigt från år till år,
men årets knappa ökning jämfört med 2006 kanske är en effekt av en snart mättad population?
Ansamlingar bestående av tio eller fler individer
har rapporterats vid 18 tillfällen, som mest med
35 ex. Riala 17/1 (Anders Eriksson).
		
MT
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Årets första brunhök observerades i Ärentuna
23/3, den sista i Kulla 28/10. Antalet rapporterade häckningar eller revirhållande par uppgår till
61, vilket är 24 färre än 2006, dock nära medeltalet för antalet rapporterade under 2000-talet (67
par). Med stor sannolikhet slarvas det en hel del
vad gäller rapporteringen av häckande brun kärrhök. Vid en inventering 1995 konstaterades det
att antalet par i landskapet uppgick till 200-210
varav 135-140 par i Upplands rapportområde.
Frågan är hur stort beståndet är i dagsläget? För
att få svar på detta krävs en ny totalinventering.
Känslan bland flera aktiva ornitologer är att
beståndet snarast är svagt minskande än stabilt.
Hur som helst var häckningsresultatet uruselt i
flera slättsjöar.
		
MT
Blå kärrhök Circus cyaneus
Året inleddes med två januarifynd; 1 hona + 2
2K Rydaslätten med omnejd 1-21/1 (Sven Wijk
m.fl.) samt 1 hane + 1 2K Fjärdhundraslätten
med omnejd 3-21/1 (Thomas Johansson m.fl.).
Vårflyttningen startade 10/3 och pågick t.o.m.
31/5 med en markerad topp under första och
andra veckan i april. Antalet individdagar under
våren (summan av antalet observerade individer
per dag) uppgick till 138 (27 färre än 2006).
Sommarfynd är relativt ovanliga och från
juni–juli har fyra rapporterats; 1 hona Övre Föret

5/6 (Torbjörn Nylén), 1 hane Torsvi 7/6 (Mattis
Jansson), 1 hane Lövstaslätten 14/6 (Karl-Arne
Hansson) samt 1 2K hane Bergstugan, Gottröra
28-30/7 (Bill Lindwall).
Under höstflyttningen 7/8-25/11, med en
markerad topp 2-4:e veckorna i september,
uppgick antalet individdagar till 478 vilket är
178 färre än 2006. Det totala antalet rapporterade blåhökar på flyttning mot SV över Ålands
hav blev 75 (tio fler än 2006), med som mest 17
ex. förbi Understen, Singö 14/9 (Per Lif, Kalle
Källebrink m.fl.). Året slutade sedan som det
började, d.v.s. med några vinterfynd från december; 1 honf. Lilla Ultuna 8-18/12 (Pekka Westin
m.fl.), 1 hane Nysätra kyrka 16-30/12 (Tommy
Eriksson m.fl.) samt 1 hane Hjälstaviken 2729/12 (Thomas Johansson m.fl.).
		
MT
Stäpphök Circus macrourus [12; 27; 2]
Två fynd gjordes under året: 1 ad. hane mot N
Hjälstaviken 13/4 (*Sören Franceen, *Ulf Florman m.fl.) samt 1 2K förbiflygande Tärnudden,
Örskär 5/5 (*Mikael Malmaeus, *Zacke Svensson m.fl.). I genomsnitt har drygt två fynd gjorts
per år under 2000-talet med toppnoteringar 2004
och 2005 (vardera 5 ex.) och med blanka år 2000
och 2002.
		
MT
Ängshök Circus pygargus
Fem häckningar eller häckningsförsök konstaterades, nämligen; Vissjön (okänt resultat), i
Vendelsjöns närhet (okänt resultat, boplats ej
funnen), Övergran (1 flygg unge + 2 rötägg),
Dragmansbosjön (4 flygga ungar) samt Lydingesjön (2 flygga ungar). I övrigt gjordes 54 fynd
av mestadels enstaka fåglar 26/4-31/8, vilket
är något fler än 2006. En viss andel av dessa
är förmodligen jagande fåglar tillhörande de
häckande paren.
		
MT
Duvhök Accipiter gentilis
Totalt rapporterades 793 individdagar under året
vilket är i stort sett samma antal som 2006. Av
dessa är 189 från januari–februari (37 fler än
2006) och 52 från december (56 färre än 2006).
Från kustlokaler i Norrtälje kommun konstaterades under hösten 12 på insträck från Finland
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över Ålands hav. Under våren ringmärktes sex
duvhökar vilka fångats i hökfällor vid Wij (Övergran) och Segersta. Hökarna släpptes därefter på
behörigt avstånd från fasanodlingarna. Under
hösten ringmärktes och borttransporterades 23
hökar från samma lokaler inklusive två ex från
Lygnesta, Långtora (Tommy Eriksson).
Häckning: Nya duvhöksrevir eftersöktes
endast i mycket liten omfattning i östra Uppland
även detta år, men tidigare kända revir besöktes
och kända bon kontrollerades. I några av dessa
revir gjordes försök att hitta nytt bo när tidigare
kända bon visade sig vara oanvända. Sammantaget påträffades åtta bon med ringmärkningsdugliga ungar och totalt försågs 24 ungar med
ring. Detta ger ett snitt på 3 ungar/bo vilket är ett
mycket bra resultat. Sex bon innehöll vardera 3
ungar medan vardera ett bo innehöll 2 respektive
4 ungar (Bill Douhan).
MT
Sparvhök Accipiter nisus
Ett par relativt höga sträcksummor registrerades på Örskär under vårflyttningen, nämligen
65 ex. mot N 26/4 (Petter Haldén) samt 50 ex.
sträckande 5/5 (Mikael Malmaeus m.fl.). Från
hösten rapporterades totalt 903 sydvästflyttande
sparvhökar över Ålands hav vilket är drygt 100
fler än 2006. De högsta dagssummorna, samtliga
vid Skatudden, var 122 ex. 30/9, 118 ex. 23/9 och
100 ex. 25/9 (Mats Edholm, Brita Tibell).
		
MT
Ormvråk Buteo buteo
Från januari–februari rapporteras 105 ex. vilket
är 25 färre än motsvarande period 2006. Den
kommunvisa fördelningen var Uppsala/Knivsta
29, Enköping 28, Norrtälje 24, Håbo 14, Östhammar 7, Sala 2 och Heby 1.
Häckningar: Som vanligt besöktes tidigare
kända ormvråksbon i östra Uppland och det
gjordes också en del försök att, med varierat
resultat, hitta nya bon. Detta resulterade i totalt
14 bon innehållande ringmärkningsdugliga
ungar och dessa 28 ringmärktes. Detta ger ett
snitt på 2 ungar/lyckad häckning vilket är att anse
som ett helt normalt resultat. Tolv bon innehöll
vardera 2 ungar medan resterande två bon hade
1 respektive 3 ungar (Bill Douhan).
Årets högsta sträcksummor var 42 ex. mot
V Skatudden 28/9 (Mats Edholm, Brita Tibell)

samt 32 ex. mot S Hågadalen, Uppsala 27/9 (Bo
Söderström). I december noterades 55 ex., vilket
är 19 färre än motsvarande månad 2006.
		
MT
Fjällvråk Buteo lagopus
Från januari–februari rapporteras i storleksordningen 76 ex. vilket är 36 färre än motsvarande
period 2006 och ungefär samma nivå som januari–februari 2005. Den kommunvisa fördelningen var Enköping 30, Uppsala/Knivsta 29,
del av Sala 6, Norrtälje 5, Håbo 3, Östhammar
2 och Heby 1. Sista vårfyndet gjordes 23/5 och
höstens första 7/8.
De högsta sträcksummorna som registrerades under hösten var 25 ex. Svenska Högarna
3/10 (Tommy & Anders Eriksson, Bill Douhan),
25 ex. Rydaslätten 10/10 samt 20 ex. Lövstaslätten 8/10 (Ulf Karlsson).
I december noterades 47 ex., främst på
slätterna i Enköpings (27 ex.) samt Uppsala
kommun (13 ex.).
		
MT
Kungsörn Aquila chrysaetos
Under perioden 3/1-8/5 blev det totala antalet
individdagar 158, d.v.s. i stort sett identiskt
med motsvarande period 2006. Fördelningen
kommunvis var Enköping 80, Uppsala/Knivsta
29, Sala 13, Tierp 13, Östhammar 13, Norrtälje
4, Håbo 3, Heby 2 samt Älvkarleby 1.
Det blev ingen häckning i reviret med känd
boplats och det gjordes överhuvudtaget ytterst få
observationer, av adulter, här under året (Martin
Tjernberg). Från sommaren finns i övrigt bara en
observation av en adult fågel i ett annat, sedan
tidigare, misstänkt revir.
Under hösten fram till nyår (24/9-31/12) blev
antalet individdagar 47, d.v.s. sju färre än 2006.
Fördelningen kommunvis var Enköping 26,
Uppsala/Knivsta 8, Heby 4, Tierp 4, Östhammar
2, Norrtälje 2 och Håbo 1.
		
MT
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Nästan samtliga kända bon i Roslagen som är
möjliga att ringmärka i kontrollerades i månadsskiftet juni/juli. Av 26 bon där häckning
påbörjats innehöll så många som 24 ringmärkningsdugliga ungar. Sammantaget ringmärktes
60 ungar vilket ger ett snitt på mycket goda 2,5
ungar/lyckad häckning eller 2,31 ungar/påbörjad
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häckning. Tretton bon innehöll vardera 3 ungar,
tio vardera 2 och endast ett bo hade blott 1 unge
(Bill Douhan).
		
MT
Tornfalk Falco tinnunculus
Från januari–februari rapporteras 23 individer
(11 i Uppsala/Knivsta, 8 i Enköping och 4 i del
av Sala kommun).
Totalt har 24 säkra eller troliga häckningar
rapporterats samt ytterligare 8 som ansetts som
möjliga. Det är klart färre än motsvarande antal
2006 (41). De 32 rapporterade paren fördelar
sig kommunvis mellan Uppsala/Knivsta 12,
Enköping 6, Heby 5, Norrtälje 5, Sala 3 och
Tierp 1.
Från december rapporteras 12 ex.; Enköping
10 och Uppsala/Knivsta 2. Antalet övervintrande
var helt inom ramen för det normala.
		
MT
Aftonfalk Falco vespertinus
Efter ett blankt år gjordes ett fynd 2007; en 2K
hane mot S Långören, Björns skärgård 7/6 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund m.fl.).
		
MT
Stenfalk Falco columbarius
Under januari–februari sågs 1 honf. Åsby ängar,
Hosjön 1/1 (Tomas Kjelsson, Sören Andersson),
1 hane Smedsbo, Tärna 5/1 (Stefan Karlsson),
1 ex. Lilla Berg, Biskopskulla 6/1 (Martin
Tjernberg m.fl.), 1 hane södra Vendelsjön 4/2
(Anssi Laurila) samt 1 hane Vika, Florarna 5/2
(Ulf Humlesjö). Vårflyttningen pågick 10/3-22/5
med huvudsaklig passage under april. Antalet
individdagar uppgick till 63 vilket är 48 färre
än 2006.
Sommarfynd är ovanliga, men två har rapporterats; 1 hona Hjälstaviken 4-5/6 (Mattis
Jansson) samt 1 ex. Nydals grustäkt, Rimbo
29/7 (Helge Röttorp). I bägge fallen torde det
röra sig om fåglar under flyttning. Den egentliga
höstflyttningen pågick 5/8-27/10, med en eftersläntrare 21/11. Antalet individdagar uppgick
till 96, dvs. 17 fler än 2006. Inga decemberfynd
detta år.
		
MT

Lärkfalk Falco subbuteo
Årets första lärkfalk siktades vid Långsjön,
Rasbo 24/4 (Bill Douhan) och den sista passerade Harka, Frötuna 30/9 (Karl-Olov Johansson).
Ett försök att beräkna antalet rapporterade säkra
+ troliga + möjliga häckningar slutar på nytt rekordantal, nämligen cirka 150. Mörkertalet hos
denna art är högt, troligen mer än 50 procent,
vilket innebär att beståndet i rapportområdet för
närvarande överstiger 300 par.
		
MT
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Under vårflyttningen (10/3-23/5) uppgick antalet
individdagar till 43 och det är i stort sett samma
antal som föregående år. Under sommaren
(17-29/6) gjordes sex fynd av enstaka fåglar på
spridda platser i rapportområdet, dock inget som
indikerar häckning.
Antalet individdagar under höstflyttningen
(12/8-28/10), 103, blev istället betydligt lägre
än motsvarande för 2006 (155), kanske en följd
av en dålig häckningssäsong i Norrbotten. Året
avslutades med ett decemberfynd; 1 ad. Villinge,
Danmark 23/12 (Sören Francéen). Vinterfynd är
extremt ovanliga så här långt norrut.
		
MT
Vattenrall Rallus aquaticus
Årets första rall observerades vid Dalkarlskärret
så pass tidigt som 11/3 (Johan Södercrantz). Från
häckningstid har drygt 35 ”par” rapporterats från
Hjälstaviken och 15 från Sörsjön (Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson) samt ytterligare totalt 87 ”par”
(eller revir) på 56 lokaler vilket är ett något
sämre resultat jämfört med 2006. Årets sista
rall hördes vid Kärven 13/10 (Tomas Kjelsson,
Benny Åhr).
		
MT
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Totalt rapporterades endast 15 spelande från
elva lokaler 26/4-19/7, som mest fyra individer
vid Hjälstaviken. Året framstår därmed som ett
av de sämre på länge och vi får gå tillbaks till
början av 1990-talet för att hitta motsvarande
låga antal. Man kan emellertid ställa sig frågan
om få spelande även innebär ett fåtal häckande?
Häckande fåglar tystnar efter en kort sångperiod
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Tranor vid Maln tillhörande den ansamling som övernattar i Ledskärsviken. Foto: Ulrik Lötberg

och ett litet antal spelande kanske därför betyder
många häckande?
		
MT
Kornknarr Crex crex
Mellan 7/5-20/8 lokaliserades totalt 214 spelande knarrar vilket är nytt rekord. De största
ansamlingarna var 33 sp. Marma skjutfält med
närmaste omgivning (Oskar Löfgren, Per Johan
Ulfendahl m.fl.), 11 sp. Exarby, Vendel samt
6 sp. Viggaren, cirka 8 km V Tierps kyrkby
(Mats Edholm, Brita Tibell). Den kommunvisa
fördelningen var Tierp 58, Älvkarleby 38, Uppsala/Knivsta 38, Enköping 28, Norrtälje 21,
Östhammar 18, Heby 10 och del av Sala 3.
		
MT
Rörhöna Gallinula chloropus
Rörhönan observerades i rapportområdet 28/311/11. Under förutsättning att observerade eller
hörda enstaka fåglar motsvarar etablerade par
erhålles 39 par rapporterade från 30 lokaler.
Antalet lokaler är identiskt med situationen 2006
medan antalet par är en ökning med åtta. Flest
par konstaterades vid Hjälstaviken (5), i Nyländadammen och Dalkarlskärret (vardera 3).
		
MT

Sothöna Fulica atra
Sothöns rapporteras från 13 lokaler under
januari–februari, som mest 45 ex. Hargsviken
och 40 ex. Kalmarsand. Från våren finns sedan
en större ansamling värd att nämna; 785 ex.
Hjälstaviken 4/4 (Pekka Westin). Vid Hjälstaviken skred även många par till häckning och
beståndet uppskattades till cirka 200 par (Pekka
Westin). Även från augusti finns ett par större ansamlingar rapporterade; 450 ex. Kullaviken 6/8
(Pekka Westin) och 600 ex. Kärven 13/8 (Helge
Röttorp). Avslutningsvis kan nämnas att inte ett
enda decemberfynd har inkommit!
		
MT
Trana Grus grus
Den övervintrande, vingskadade tranan vid
Allemora, Riala var vid liv åtminstone fram till
19/1 (Matthis Kaby m.fl.). Årets första nyanlända
tranor sågs vid Ärna resp. Hjälstaviken 10/3
(Emil Andersson, Stefan Ettestam m.fl.)
Det maximala antalet rastande vid de
främsta rastplatserna under april–oktober var:
vid Hjälstaviken april (245), maj (245), juni
(150), juli (425), augusti (1 990), september
(2 900) och oktober (790); vid Vendelsjön april
(1 055), maj (150), juni (140), juli (210), augusti
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(200) och september (250); i Ledskärsområdet
april (1 250), maj (325), juni (300), juli (170),
augusti (575) och september (550); på Tierpsslätten räknades som mest 2 445 ex. i slutet av
september (Tommy Eriksson, Tommy Lindell
m.fl.); vid Gimo damm övernattade 1 350 ex.
15/9 (Wilhelm Dietrichson) och på Kilbyslätten,
Alunda rastade 1 050 ex. 16/9, troligen tranor
som övernattar i Gimo damm (Mats Edholm).
Höga sträcksummor: 790 ex. mot S Hjälstaviken
4/10 och 575 ex. mot S 13/9 (Pekka Westin). Vid
Skatudden sträckte anmärkningsvärt många,
440 ex., mot V över Ålands hav 28/9 (Mats
Edholm, Brita Tibell, Hans Norelius). Årets
sista trana passerade Hjälstaviken 28/10 (Ingrid
Åkerberg).
		
MT
Strandskata Haematopus ostralegus
Strandskatan hör i första hand skärgården till,
men tre konstaterade häckningar har även rapporterats från inlandet; vardera 1 par i Tämnaren,
Erken och Dalbyviken. Därtill har tio troliga/
möjliga/tänkbara häckningar rapporterats från
andra insjövatten; Tämnaren (2), Skedviken (1),
Erken (1), Långsjön vid Björklinge (1) samt
Mälaren (5).
		
FF
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Rapporter om totalt 9 säkerställda och 25 troliga/möjliga/tänkbara häckningar har inkommit
och det är det bästa resultatet under den senaste
femårsperioden. Paren var väl spridda och ingen
lokal hade fler än uppskattningsvis tre par (Uppsala reningsverk och Hjälstaviken). Mängder av
rapporter har kommit från Uppsala reningsverk
där många tycks ha följt parens häckningar. Trots
åtminstone två lagda kullar tycks det tyvärr som
om inget av dessa par fick fram några ungar.
Drygt två tredjedelar av paren förekom i
av människan skapade miljöer med vanligtvis
begränsad varaktighet (ruderatmarker) och ofta
med omfattande mänskliga aktiviteter. Det är
t.ex. dammar vid reningsverk, grustäkter och
andra stora grusytor. Det kan vara en miljö som
uppstår som en kort parentes på en plats som
är tänkt för helt andra aktiviteter. Ett utmärkt
exempel på det senare är den plats där den gamla
sågen i Knivsta tidigare låg. Sågen har lagts

ned och på den stora grusyta som uppstod efter
rivningen fanns två revir av mindre strandpipare
detta år. Efter flera år av beslutsvånda har nu
(2008) nya byggnader börjat byggas. Lokalen
kommer med all säkerhet att upphöra vara en
lämplig häckplats för arten.
		
FF
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Sammantaget har 43 häckande, eller troligen
häckande, par rapporterats; nästan samtliga
(40) från kusten i Norduppland, från Skutskär
till Björn. Rapporter om minst tre par finns från
Björns skärgård (11 par Västerskian, vardera 6
par på Björn och Klubbarna) samt 4 par Källen
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson) och Skutskär 6 par med som mest 10
pull. (Per Johan Ulfendahl, Annika Rastén). De
rapporterade paren är bara en mindre del av det
verkliga häckande beståndet i rapportområdet.
Inga rapporter finns från t.ex. Gräsö skärgård, ej
heller från Biotestsjön där det åtminstone vissa
år har häckat tiotalet par. Många par (flera tiotal)
häckar även i Norrtälje kommuns stora skärgård.
Den bristfälliga rapporteringen beror givetvis i
första hand på att arten företrädesvis häckar i
ytterskärgården där vi fågelintresserade tyvärr
inte har möjlighet att vistas i någon större utsträckning. Förhållandevis få par vid Biotestsjön
under senare år kan bero på igenväxning. Även
den större strandpiparen kan sällsynt häcka på
ruderatmark i inlandet, t.ex. stora grusytor, och
de sex paren vid Skutskärsverken är ytterligare
ett exempel på detta.
Två vårfynd finns från inlandet innan de
första häckande paren noterades vid kusten: 1
ex. Två lador (Marstallen), Fjärdhundraslätten,
Simtuna 12/3 (Johan Södercrantz) och 1 ex.
Laggaslätten 18/3 (Sebastian Sundberg). Det är
inte direkt ovanligt att se rastande större strandpipare vid vattensamlingar på åkermark under
sträcktid, men fynden är gjorda förhållandevis
tidigt på säsongen.
		
FF
Ökenpipare Charadrius leschenaultii [0, 0, 1]
En 2K+, troligen hane, Skutskärsverken 9-13/7
(Per Johan Ulfendahl, Oskar Löfgren m.fl.).
Första fyndet för Uppland; tillika det 11:e för
landet och det hittills nordligaste. Arten häckar

35

Första fyndet av ökenpipare i Uppland uppehöll sig vid Skutskärsverken 9-13/7. Foto: Michael Bergman

inom ett ganska stort område i centrala Asien;
upp till Kazakstan, södra Ryssland och norra
Mongoliet. Västligast finns en mindre population i södra Turkiet. Arten övervintrar i Afrika
söder om Sahara. Tillsammans med en samtidigt
rastande tereksnäppa bidrog ökenpiparen till att
Svalan fylldes med hundratals observationer av
även vanliga vadare vid Skutskärsverken, en av
fågelskådare hittills sällan besökt lokal.
		
FF
Fjällpipare Charadrius morinellus
Redan den 2/5 sågs vårens första fjällpipare,
2 ex., på Fjärdhundraslätten (Bengt Ottosson).
Det dröjde sedan nästan två veckor innan arten
åter rapporterades som rastande, nu med 10 ex.
på Lövstaslätten (inkl. 2 ex. Mora stenar) 14/5.
Härifrån rapporteras sedan följande högsta
dagssummor (=summering av antal på olika
dellokaler): 3 ex. 15/5, 9 ex. 16/5, 25 ex. 17/5,
14 ex. 18/5, 8 ex. 19 och 20/5, 29 ex. 21/5, 32
ex. 22/5 och 21 ex. 23/5 (Matthis Kaby, Ulf
Karlsson, Yngve Hareland, Per Andersson, Eric
Blomgren m.fl.). Övriga fynd i rapportområdet

under dessa och närmast efterföljande dagar var:
5 ex. mot NV Fågelsundet 18/5 (Ulrik Lötberg,
Lennart Söderlund), 13 ex. södra Vendelsjön
18/5 (Anders Arnell, Martin Amcoff, Tomas
Pärt m.fl.), 2 ex. Balingsta 20/5 (Ulf Karlsson,
Thomas Johansson), 3 honor Lillkyrka kyrka
22/5 (Tommy & Anders Eriksson), 6 ex. Kyrkängen, Altuna 22/5 (Kalle Källebrink), 3 honf.

Antalet rastande fjällpipare var rekordartat i
Uppland - här en fågel på Lövstaslätten 15/5.
Foto: Johan Södercrantz
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Ledskärsområdet 26/5 (Joakim Djerf m fl.), 1
ex. Lötens gård, Ledskärsområdet 28/5 (Oskar
& Tommy Löfgren) och gissningsvis samma ex.
som föregående, nästa dag vid Ledskärsinfarten
vid väg 76 (Weine Erlandsson).
Efter det förhållandevis tidiga inledande
fyndet den 2/5 blev det fortsatta uppträdandet
denna vår det mest omfattande hittills. Det som i
första hand bidrog till detta var den regelbundna
förekomsten på Lövstaslätten. Toppnoteringen
här, 32 ex. 22/5, är det högsta antal som noterats
i rapportområdet. Det tidigare rekordet var 31 ex.
Frötuna kyrka 28-29/5 1966 (VF 30: 262).
Att göra en summering av det totala antalet
rastande fjällpipare på Lövstaslätten under dessa
dagar är svårt. Att antalet var klart lägre under
det av fågelskådare välbesökta veckoslutet
19-20/5 (8 ex.) än under de rimligtvis i mindre
omfattning besökta vardagarna både före och
efter, max. 25 resp. 32 ex., indikerar att det
totala antalet rastande under perioden måste ha
varit högre än toppnoteringen. Jag väljer här
att summera de båda topparna före respektive
efter veckoslutet och sedan dra av de 8 ex.
som fanns där emellan. Detta ger 49 ex. eller i
storleksordningen ett 50-tal rastande. Detta kan
förefalla många, men mycket tyder på att även
denna uppskattning är i underkant. Observationer gjordes på många platser inom området och
flera observatörer uppger att de sett grupper av
fåglar flyga mot norr.
Med kanske 49 ex. på Lövstaslätten och
sammantaget 35 ex. på andra lokaler stannar
slutsumman för våren på totalt 84 ex. vilket
givetvis är rekord.
Uppträdandet under hösten blev av mer normal omfattning, d.v.s. fåtaligt, och inskränker sig
till följande obsar: vid Forkarby, Bälinge 2 1K
8/9 (Johan Södercrantz, Per Johan Ulfendahl,
Ragnar Hall), 3 ex. 9-12/9 (Johan Södercrantz)
och 1 1K (som bedöms som ny) sträckande 16/9
(Pekka Westin).
Med 84 ex. under våren och sannolikt 4 ex.
under hösten stannar årstotalen på 88 ex. vilket
är ett nytt snyggt rekord (tidigare som mest 52
ex. 2005).
Upplands rapportområde var dock inte ensamt om att ha ovanligt många fjällpipare våren
2007. Toppdagen den 22/5 var en bra dag även
i övriga Uppland med 30 ex. Angarnsjöängen

och 16 ex. Håtuna kyrka. Totalt 145 ex. i hela
landskapet innebär även det ett nytt årsrekord att
jämföra med tidigare 59 ex. 2005.
Även i övriga Sverige sågs denna vår fjällpipare i tidigare sällan skådade antal. Från 18/5
kan 36 ex. vid Övre Svärdsjö i Dalarna samt
hela 55 ex. vid Hög kyrka i Hälsingland nämnas.
Dagen efter fanns 42 ex. vid Umeälvens delta
i Västerbotten. För 5–10 år sedan var rastande
fjällpipare något mycket sällsynt. För tio år sedan
(1997), sågs inte ett enda exemplar i landskapet
Uppland. Det är svårt att säga om ökningen av
rastande fjällpipare under de senaste åren beror
på en ökande population, ökad skådaraktivitet
eller gynnsamma väderförhållanden. Inga omfattande data från fjällvärlden finns.
		
FF
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Året inleddes med 1 ex. Fjärdhundraslätten
10/3 (Ulf Broberg m.fl.). Därefter finns mer än
tjugo fynd rapporterade från mars, att jämföra
med 2006 då årets första ex. observerades först
den 4 april.
Tvivel om artens status som ännu förekommande häckfågel i landskapet har funnits under
några år och finns fortfarande då inget fynd från
häckningstid har rapporterats. Från våren finns
några större ansamlingar (≥200) rapporterade.
Störst antal, som mest 850 ex. 4/5 (Thomas Johansson), fanns vid Vendelsjön där flera hundra
noterades vid flera tillfällen under första halvan
av maj. Från hösten finns ingen större ansamling
rapporterad.
		
FF
Kustpipare Pluvialis squatarola
Jämfört med tidigare år noterades arten ovanligt
talrikt och frekvent under våren, totalt 133 ex.
Förekomsten var koncentrerad till perioden
21/5-2/6 och två lokaler stod för nästan alla fynd;
Ledskär/Karlholmsviken 1 ex. 21-22/5 (Thomas
Pless m.fl.), 16 ex. 28/5 (Oskar Löfgren m.fl.),
3 ex. (Karlholmsviken) 28/5 (Tommy Löfgren
m.fl.), 18 ex. 29/5 (Jan Wärnbäck, Martin Molin), 22 ex. 30/5 (Yngve Meijer) och 19 ex. 2/6
(Anders Olsson) samt Hjälstaviken 44 ex. 28/5
(Yngve Hareland), 8 ex. 1/6 (Thomas Johansson m.fl.) och 1 ex. 2/6 (Jonas Andersson m.fl.).
Den enda obsen från annan lokal var 1 ex. södra
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Rastande adult sandlöpare på Hättan i Lövstabukten. Ovanligt många rastade i rapportområdet på
eftersommaren. Foto: Ulrik Lötberg

Vendelsjön 29/5 (Raoul Wexius, Gunnar Ehrenroth). Det är fem år sedan vi hade ett jämförbart
uppträdande av arten i rapportområdet under
vårflyttningen.
		
FF
Tofsvipa Vanellus vanellus
Året inleddes med ett januarifynd; 1 ex. Biskopskulla 13/1 (Åke Berg). Stora ansamlingar
rapporterades sedan från ett flertal lokaler från
vår till höst; flest vid Hjälstaviken där som mest
2 500 ex. inräknades 13/7 (Tom Sandström)
och hela 3 000 ex. 22/9 (Erik Widuss). Dessa
noteringar bör vara några av de allra största som
rapporterats i rapportområdet. Årets sista vipor,
50 resp. 1 ex., sågs vid Tjälinge, Skogs-Tibble
(Ulf Karlsson) och Hjälstaviken 9/11 (Pekka
Westin).
		
FF
Kustsnäppa Calidris canutus
Året inleddes med tre vårfynd i månadsskiftet
maj–juni: 1 ex. Ledskär 21/5 (Jan Andersson,
Sven H Jansson m.fl.) och 28-30/5 (Oskar
Löfgren m.fl.) samt 1 ad. Hjälstaviken 31/5-1/6
(Peter Wedar m.fl.). Redan 25/6 sågs åter 1 ad.
Hjälstaviken (Per Alström m.fl.), men sannolikt
var det en som redan var på återsträck efter en
kort sejour i Sibirien (?). Mer normalt rapporteras sedan sträckande och rastande individer i
rapportområdet från mitten av juli och framö-

ver. Dock finns endast två rapporter om antal
överstigande 25 ex.: 50 ad. mot SO Kniven,
Lövstabukten 15/7 (Per Johan Ulfendahl m.fl.)
och 31 ex. Hjälstaviken 29/7 (Tom Sandström
m.fl.). Höststräcket avslutades med 4 ex. Björn
13/10 (Anders Sennmalm).
FF
Sandlöpare Calidris alba
Som vanligt inga vårfynd, men höststräcket
blev rekordartat. Det började med 2 ex. Hättan,
Lövstabukten 10/7 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund), men detta fynd följdes snart av flera på
andra öar i/vid Lövstabukten. Flest inräknades i
Björns skärgård: 1 ex. 16/7, 52 ex. 29/7, 11 ex.
1/8, 51 ex. 3/8, 37 ex. 6/8, 45 ex. 8/8, 1 ex (Fågelsundet) 10/8, 4 ex. 21/8 (Lennart Söderlund),
1 ex. 26/8 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson m.fl.)
samt 1 ex. 31/8 (Martin Amcoff). På Kniven sågs
6 ex. 28/7, 31 ex. 29/7, 3 ex. mot O 4/8 och 3 ex.
7/8 (Per Johan Ulfendahl m.fl.). Därtill sågs 1
ex. Fågelsundet 10/8 (Lennart Söderlund). Andra
obsar från norra Uppland vid samma tid var 2
ad. Långsandsörarna 23/8 (Andreas Press, Oskar
Löfgren), vid Skutskärsverken 1 ad. 28/8, 1 1K
29/8 (Lina Herbertsson m.fl.) och minst 1 1K
9/9 (Johan Södercrantz m.fl.); 1 ex. Svarthamn
8/9 (Jacob & Hans Rudhe) samt 1 ex. Ledskär
13/9 (Esbjörn Nordlund m.fl.). Längre söderut
sågs 1 ex. Långhällarna, Singö 25/7 (Joakim
& Rune Johansson). Utöver dessa fynd med

38
anknytning till kusten rapporteras också ett par
fynd från inlandet, båda från Hjälstaviken; 2 ad.
15/7 (Gunnar Hesse m.fl.) och 1 ex. 29/7 (P.-G.
Larén m.fl.).
Sammantaget blir detta uppskattningsvis
260 ex. under återsträcket mot vinterkvarteren
och det är således rekord. Att det blev så många
skall till övervägande delen tillskrivas bevakningen av Björn under den optimala tiden. Det
kan finnas skäl att här kasta in en brasklapp vad
gäller totalsumman ovan. Det kan vara svårt att
avgöra omsättningen av fåglar på olika lokaler,
men det ligger nära till hands att misstänka att
den är god på en ö som Björn där det rimligtvis
inte finns förutsättningar för annat än tillfälliga
andhämtningspausar. Ovan nämnda summa bygger därför på att det har varit olika individer som
rastat på Björn från en dag till nästa.
		
FF
Småsnäppa Calidris minuta
Enstaka vårfynd rapporteras mest varje år, men
antalet denna gång (cirka 10) är ovanligt många:
vid Ledskär 1 ex. 20-21/5 (Karl Göran Andersson) och 2 ex. 22/5 (Jean-Paul Lösing m.fl.); 1
ex. södra Vendelsjön 22/5 (Ville Fagerström)
och vid Hjälstaviken som mest 3 ex. 27-31/5
(Yngve Hareland m.fl.) samt 4 ex. 12/6 (Sebastian Carlsson).
Från höstflyttningen har inga riktigt stora
ansamlingar rapporterats, men de två största
kan nämnas; båda från Skutskärsverken och
bestående av ungfåglar: 28 ex. 28/8 (Andreas
Press m.fl.) och 26 ex. 1/9 (Björn Lundgren
m.fl.). Avslutningsvis kan även två ovanligt
sena höstfynd nämnas: vardera 1 1K vid södra
Vendelsjön 15/10 (Anders Arnell) samt Hjälstaviken 17-18/10 (Matthis Kaby m.fl.). Dessa är
de senaste som rapporterats in till Svalan från
Svealand (se även under spovsnäppa).
		
FF
Mosnäppa Calidris temminckii
Årets inleddes med 2 ex. Karlholmsviken 5/5
(Jan Wärnbäck m.fl.) och avslutades drygt fyra
månader senare med 2 ex. Hjälstaviken 13/9
(Gunnar Steinholtz). I övrigt kan årets två största
ansamlingar, dock jämförelsevis måttliga antal,
förtjäna ett omnämnande; vardera 35 ex. södra
Vendelsjön 20/5 (Bengt Säfström, Anssi Laurila)

Adult hane tuvsnäppa vid Vendelsjön 26 juni.
Foto: Johan Södercrantz

och Skutskärsverken 13/7 (Leif Östman, Patrik
Wildjang). Antalen är de lägsta högstanoteringarna under den senaste femårsperioden.
		
FF
Tuvsnäppa Calidris melanotos [1, 19, 1]
Två fynd; fjärde året i följd med observationer
av arten: 1 ad. hane Vendelsjön 26/6 (*Börje
Pettersson) och likaledes 1 ad. hane vid Ledskär
30/6-2/7 (*Lars Lundstedt, Anders Johansson
m.fl.). Fynden känns för sena för att vara vårflyttande, men också väl tidiga för att istället vara på
väg söderut. Tidigare finns inga fynd registrerade
från perioden 6/6-25/7 i rapportområdet. Rrk
bedömer att det var samma fågel som besökte
båda lokalerna.
		
FF
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Vårfynd är ovanliga och rapporteras inte varje
år, men två har inkommit från 2007: 1 ex. södra
Vendelsjön 15-18/5 (Tomas Kjelsson, Keith Bennett m.fl.) och 1 ex. Hjälstaviken 8-10/6 (Anders
Larsson, Ragnar Hall m.fl.). Fram t.o.m. 2007
har totalt 22 fynd av 30 ex. registrerats under
vårperioden.
De gamla spovsnäpporna lämnar sina nordliga häckplatser tidigt och sträcket tycks ha
varit omfattande redan före mitten av juli. Det
visar i första hand de ovanligt många rastande,
som mest 130 ad., som rapporterats från Skutskärsverken 10-12/7, men också de 60 ad. som
passerade Billudden mot O 14/7 (Per Johan
Ulfendahl). Dessa antal är de största (rastande
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resp. sträckande) som har registretas under den
senaste femårsperioden.
Sena höstfynd är normalt ganska sällsynta,
men det finns några iakttagelser från Hjälstaviken i början av oktober; som mest 6 1K 2-5/10
(Eva Johansson m.fl.) och 2 1K 6-7/10 (Ragnar
Hall m.fl.). Inga fynd i rapportområdet från en
senare tidpunkt än 7/10 går att hitta i Svalan.
		
FF
Skärsnäppa Calidris maritima
Årets inledning blev nästan en kopia på föregående år. Det började således med ett vinterfynd
från Biotestsjön; 2 ex. 10-11/2 (Anders Sennmalm m.fl.) och följdes sedan av ett marsfynd
från Skatudden; 1 ex. 29/3 (Ingrid Stenström).
Ytterligare ett fynd finns från våren; 50 ex.
Röders skärgård, Blidö 15/4 (P.-G. Larén m.fl.).
Dylika flockar rapporteras mycket sällan, men
det beror främst på att det hör till undantagen
att ytterskärgården besöks av fågelintresserade
vid denna tid på året. Bland de yttre skären i
den vidsträckta skärgården i Norrtälje kommun
döljer sig säkerligen regelbundet flockar av detta
format under vinterhalvåret.
Uppträdandet under hösten blev mer omfattande än normalt. Det började med 13 ex. Björns
skärgård 6/10 (Ingrid Åkerberg m.fl.) och följdes
här sedan av 60 ex. mot SO 7/10 (Ulrik Lötberg
m.fl.) samt 7 ex. 14-15/10 (Martin Molin m.fl.).
Under dessa dagar var sträcket av skärsnäppor
längs Upplandskusten uppenbarligen av större
omfattning än normalt (åtminstone om vi skall
tro rapporteringen). Andra rapporter från denna
tid är: 5 ex. Rönnskärs udde 7/10 (Anders Barkengren, Carl Johan Ståhlgren m.fl.), 10 ex.
Norrfjärdskobbarna, Gräsö skärgård 7/10 (Per
Andersson, Johan Södercrantz, Eric Blomgren),
1 ex. Kalvskäret, Singö 7/10 (Mattis Jansson,
Anders Jansson, Simon Jansson), 2 ex. Skatudden 9/10 (Mats Edholm, Brita Tibell) och 3
ex mot NO Rullsand, Billudden 12/10 (Weine
Erlandsson, Jan-Eric Rönnqvist). Året avslutades med ytterligare två iakttagelser från Björns
skärgård; 2 ex. Stenarna 8/11 och 4 ex. 17/12
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson).
Med reservation för att samma fåglar i något/några fall kanske kan ha räknats två gånger
blir totalsumman för året mycket goda 157 ex.
Detta antal övertrumfas endast av de 270 ex. som

rapporterades 2002. Notera koncentrationen av
rapporter till 6-7 oktober.
		
FF
Sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii
Glädjande är att det även från detta år finns
rapporter om häckande par eller par som uppvisat starka indikationer på häckning i Björns
skärgård: 1 par upprört varnande Björn 4/6 och
med avledningsbeteende 25/6 samt 1 spelande
par Västerskian 4/6 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund).
		
FF
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Vårfynd finns från perioden 21/5-1/6 vilket är
helt normalt (cirka 28 ex. på 7 lokaler; totalt 35
individdagar): i Ledskärsområdet 1 ex. 21/5, 2
ex. 28/5, 6 ex. 29/5, 2 ex. 30/5 och 1 ex. 31/51/6 (Jan Andersson, Sven H Jansson m.fl.); vid
Hjälstaviken 2 ex. 22/5 och 1 ex. 23/5 (Ingrid
Åkerberg, Martin Tjernberg m.fl.); södra Vendelsjön 3 ex. 22/5, 2 ex. 23/5, 1 ex. 25-26/5, 3 ex.
27/5 och 1 ex. 29/5 (Ville Fagerström m.fl); 1
ex. mot N Biotestsjön, Forsmark 23/5 (Ulf Karlsson, Ulf Florman), 3 ex. Kärven 26/5 (Tomas
Kjelsson, Keith Bennett), 1 ex. Kogrundet, Harg
26/5 (Anders Sennmalm) samt 1 ex. Uppsala
reningsverk 31/5-2/6 (Oskar Löfgren).
Från hösten rapporterades arten i större antal än normalt (totalt 81 ex.), men från bara tre
lokaler under perioden 4/7-26/8; Hjälstaviken
2 ex. 4-5/7, 50 ex. (!) 7/7, 59 ad. (!!) 8/7, 3 ex.
10/7, 2 ex. 11/7, 1 1K 12-14/8, 1 ad. 14/8, 2 ex.
16/8, 1 ex. 17-18/8, 2 ex. 19-20/8, 1 ex. 21/8,
2 ex. 22/8 och 1 ex. 23-26/8 (Josefin Svedberg,
Anders Helander, Johannes Hermundsson m.fl.);
Skutskärsverken 2 ex. 9/7, 1 ex. 10-12/7 och 2
ex. 13/7 (Per Johan Ulfendahl, Oskar Löfgren
m.fl.) samt Ledskärsområdet 1 ex. 10-11/7,
2 ex. 17/8 och 4 ex. 18/8 (Joakim Djerf, Tom
Sandström, Elisabeth Djerf m.fl.).
Vid Hjälstaviken bedöms det ha rastat
totalt 70 ex. under hösten. Antalen rastande 7
och 8/7 är de största som någonsin noterats i
rapportområdet, tillika i landskapet. Tidigare
toppnoteringar är från 16/7 2000 då 33 ex. rastade i Hjälstaviken (FiU 28/2: 33) och 40 ex. i
Angarnsjöängen (FiSt 30/3: 45). Årstotalen i
rapportområdet blir 109 ex., endast slaget av
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extremåret 2000 då 155 ex. rapporterades (den
tredje högsta årssumman är på 54 ex., mindre än
årets stora flock vid Hjälstaviken). Det är svårt
att med säkerhet säga vad som gör att stora antal
adulta myrsnäppor går ned för att rasta hos oss.
Dåligt sträckväder under den optimala sträckperioden har givetvis en avgörande betydelse,
men även förhållandena i häckningsområdena
(t.ex. häckningsframgången) inverkar.
		
FF
Prärielöpare Tryngites subruficollis [0, 1, 2]
1 hane rastade (och spelade!) vid Ledskär 21/5
(*Jan Andersson) och 1 1K rastade vid Hjälstaviken 13/9-4/10 (*Gunnar Steinholtz m.fl.).
Fynd nummer 2 och 3 i Uppland. Tidigare finns
bara fyra majfynd rapporterade från Sverige.
		
FF
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Från våren finns rapporter om totalt 12 ex.
(därav 6 spelande): 1 ex. Brosjön 14/4 (Anders
Kling), 1 spelande ex. Hjälstaviken 15/4-3/5
(Gunnar Steinholz), 1 ex. södra Vendelsjön 2024/4 (Thomas & Kenneth Pless) där också 1 ex.
stöttes 1/5 (Kenneth Pless), 1 ex. Kungsängen,
Uppsala 22/4 (Tomas Pärt), 1 ex. Kogrundet,
Hargsviken 22/4 (Mats Edholm, Brita Tibell),
1 spelande ex. Hederviken, Närtuna 24/4 (Åke
Österberg); vid Fladen, Ledskär 1 spelande ex.
25/4 (Owe Rosengren, Yngve Meijer), 28/4 (Per
Johan Ulfendahl) och 2/5 (Stig Holmstedt),
1 ex. Kilsgärdena, Lena 25/4 (Mats Wilhelm),
1 spelande ex. Vissjön 26-27/4 (Raoul Wexius,
Gunnar Ehrenroth), 1 spelande ex. Dalbyviken
1/5 (Håkan Olsson) samt 1 ex. Näsbyändan,
Kärven 4/5 (Tomas Kjelsson). Inga rapporter
från perioden efter 4/5 och således inga som helst
indikationer på eventuell häckningsförekomst.
Hösten resulterade sedan i rapporter om tillsammans uppskattningsvis ett 15-tal exemplar.
Flest fynd gjordes på Björn där 1-3 ex. rapporterats från sex dagar 29/9-14/10 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Året avslutades med ett decemberfynd;
1 ex. Ytterskär, Väddö 15/12 (Bill Douhan).
		
FF
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Årets första enkelbeckasin, gissningsvis en övervintrare, sågs på Berthåga kyrkogård, Uppsala

redan 24/2 (Kristoffer Lager, Fredrik Litsgård).
Det dröjde sedan till 10/3 innan nästa, sannolikt
en nyanländ, registrerades vid Hjälstaviken
(Stefan Ettestam, Arne Strömberg). Årets två
största ansamlingar rapporteras som sig bör från
Hjälstaviken; 150 ex. 15/4 (Magnus Liljefors)
och 100 ex. 10/8 (Yngve Hareland). Årets toppnoteringar är i nivå med motsvarande för de tre
senaste åren. Sist ut denna gång, åtminstone om
vi skall se till rapporteringen, var 1 ex. Örskär
4/11 (Petter Haldén, Martin Irestedt).
		
FF
Dubbelbeckasin Gallinago media
Året inleddes med 1 spelande ex. vid Mumsarby,
Dannemora 8/5 (Annika Rastén, Curt Johnsson)
och följdes av 1 spelande ex. Stora Hallsjön,
Hökhuvud 13/5 (Mats Edholm). Dessa två lokaler tillhör inte de där arten tidigare genom åren
vanligtvis har hörts. En sedan länge säker lokal
är istället Hjälstaviken och mycket riktigt finns
rapporter härifrån även denna vår; 1 spelande ex.
13-24/5 (Jan-Henrik Fallgren m.fl.) och tillfälligt 2 spelande ex. 19/5 (Bengt Ottosson m.fl.).
Därtill hördes 2 spelande ex. Vendelsjön 18/5
(Thomas Pless m.fl.) och 1 ex. 19/5 (Gunnar
Lundblad). I övrigt rapporteras endast 1 ex. från
Hargsviken 22/5 (Wilhelm Dietrichson).
Observationerna från Hjälstaviken härrör
alla från ett begränsat område och det skulle
mycket väl kunna vara så att det bara varit två
individer inblandade. Totalt kanske bara sju
dubbelbeckasiner under våren och ingen under
vare sig sommaren eller hösten (!) gör 2007 till
ett av de sämsta åren på mycket länge.
		
FF
Morkulla Scolopax rusticola
Två vinterfynd finns från årets inledning; vardera
1 ex. Yxholmen, Öregrund 9/1 (Lars Lundstedt)
och Penningby, Länna 9/2 (Erik Koppe). Fynd
som tyder på att morkullor försöker övervintra
har rapporterats från flera av de senaste åren, men
är på längre sikt en relativt sällsynt företeelse.
Med allt mildare vintrar kan vi kanske förvänta
oss en framtida ökning av antalet morkullor som
försöker övervintra i våra trakter.
FF
Rödspov Limosa limosa
Våren började med 1 trolig hona vid Hjälstaviken
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16-17/4 (Ragnar Hall m.fl.) som snabbt fick sällskap och bildade ett par som rapporterades 1820/4 (Kenneth Pless m.fl.). Från 19/4 finns också
en rapport om 6 ex. (Hans Elleby), men det var
högst tillfälligt och efter 20/4 fanns inte heller
paret kvar. Ytterligare tre fynd finns också från
andra lokaler i slutet av april; 1 ex. Kungsängen
24/4 (Petter Haldén m.fl.), 1 ex. Ledskär 26-27/4
(Yngve Meijer m.fl.) och 1 ex. Vendelsjön 26/4
(Staffan Lindén). Avslutningsvis fanns åter 1 ex.
vid Hjälstaviken 22-24/5 (Hans Terelius m.fl.).
Förekomsten under hösten började med 1 1K
(rasen islandica?) södra Vendelsjön 8/9 (Anssi
Laurila), men den följdes strax av fler på andra
lokaler: 1 ex. förbiflygande Björn 9/9 (Ulrik
Lötberg, Peter Schmidt), 2 1K (bedömda som
islandica) Hjälstaviken 9-12/9 (Michael Åkerberg m.fl.) samt 2 1K Ledskär 13-19/9 (Esbjörn
Nordlund m.fl.).
Tolv individer under våren och sex under
hösten innebär en relativt normal förekomst jämfört med närmast föregående år. Bedömningen
att det varit samma individer som uppträtt på
respektive lokal under de dagar arten har rapporterats som rastande kan möjligen vara för
försiktig, men det finns inga bevis för motsatsen.
Under senare år har de höstfåglar som bedömts
tillhöra någon ras i flertalet fall ansetts vara av
rasen islandica. Är det möjligen så att det genomgående är individer av denna ras som setts i
rapportområdet under de senaste höstarna?
		
FF
Myrspov Limosa lapponica
Som vanligt har enstaka ex., eller några få tillsammans, rapporterats från våren: 1 ex. mot N
Örsten, Singö 6/5 (Håkan Markstedt), möjligen
var det samma ex. som tre timmar senare rundade
Örskär och drog vidare ner i Grepen (Weine
Erlandsson m.fl.), 1 ex. (samma igen...?) Kallrigafjärden 8/5 (Martin Resare), 3 ex. Ledskär
30/5 (Yngve Meijer) och 1 ex. Svartlöga, Blidö
3/6 (Gunnar Trobelius).
Rapporteringen från höststräcket indikerar
en mycket blygsam passage med genomgående
låga antal. Största antal som rapporterats är
beskedliga 66 ex. Hjälstaviken 15/7 (Kermith
Illerbrand m.fl.). Höstens sista iakttagelse är från
Örskär där 1 ex. sågs 7/10 (Mikael Malmaeus
m.fl.).				
FF

Småspov Numenius phaeopus
Årets toppnoteringar är båda från Skutskärsverken; 32 ad. 10/7 (Per Johan Ulfendahl m.fl.) och
31 ex. 20/7 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr).
		
FF
Svartsnäppa Tringa erythropus
Från höstflyttningen kan en stor ansamling
rastande nämnas; 110 ex. Hjälstaviken 19/7
(Tommy & Anders Eriksson), och 1 kvardröjande individ som fanns kvar vid Ledskär så sent
som 14/10 (Ingrid Åkerberg).
		
FF
Rödbena Tringa totanus
Inlandshäckningar har rapporterats som följer; 5
par Hjälstaviken (minst två kullar), 3 par Vendelsjön (minst två kullar) samt vardera ett par med
respektive kull vid Kärven och Slamdammarna,
Edebo. Tio konstaterade häckningar är i nivå med
tidigare år. Häckningen vid Kärven är den första
kända för lokalen och är sannolikt ett resultat av
de genomförda restaureringsåtgärderna.
		
FF
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Den tidiga våren resulterade i flera tidiga fynd.
Allra tidigast var 2 ex. Harg kyrka 14/4 (Tord
Jeppsson, Robert Kavhed) och 2 spelande ex.
Hjälstaviken 17/4 (Martin Tjernberg m.fl.). Från
de första dagarna i maj finns ett par rapporter
om stora antal rastande vid Ledskär; 66 ex. 1/5
(Magnus Liljefors, Magnus Corell) och 49 ex.
3/5 (Yngve Meijer). Som vanligt inga rapporter
om misstänkta häckningar.
Även om arten aldrig har konstaterats häcka i
landskapet finns det kanske skäl att beakta att den
häckar så pass nära som i norra Gästrikland och
mellersta Dalarna (norra delen av Falu kommun),
d.v.s. omkring tio mil från Uppland.
		
FF
Skogssnäppa Tringa ochropus
Årets första anlände på bred front med ovanligt
många fynd redan i slutet av mars, tidigast den
28:e vid Ledskär (Thomas Pless m.fl.) och
Fågelsundet (Lennart Söderlund). Den sista för
året rapporteras från Jönsbolssjön 27/8 (Tomas
Kjelsson, Benny Åhr).
		
FF
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Upplands sjunde fynd av tereksnäppa gjordes vid
Skutskärsverken. Foto: Johan Södercrantz

Grönbena Tringa glareola
Inga rapporter om misstänkta häckningar har
inkommit. I övrigt kan nämnas att 300-515 rastande ex. stadigvarande fanns vid Hjälstaviken
4-8/7. Flest hade Pekka Westin som räknade
515 ex. 4/7.
		
FF
Tereksnäppa Xenus cinereus [1, 5, 1]
1 2K+ Skutskärsverken 6-7/7 (Per Johan Ulfendahl m.fl.). Sjätte fyndet i rapportområdet,
dock det första sedan 2002, och det sjunde för
landskapet.
		
FF
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Totalt har 146 revir/par rapporterats från häckningstid vilket kan jämföras med 194 föregående
år. Vad detta nu möjligen säger om det häckande
beståndets storlek och dess utveckling är dock
ytterst osäkert. Arten kan klassas som sparsam
till allmän häckfågel, väl spridd, eventuellt
minskande (cirka 2 000 par i hela landskapet;
1996).
Årets sista drillsnäppa sågs på Understen,
längst ut i Singö skärgård 13/9 (Johan Södercrantz m.fl.).
FF
Roskarl Arenaria interpres
Inlandsfynd är normalt ovanliga, men från 2007
finns rapporter från både vår, sommar och höst.
Från våren rapporteras: 1 ex. Kärven 14/5 (Keith
Bennett m.fl.); vid Hjälstaviken 1 ex. 21-22/5,
1 ex. 24-25/5 och 1 ex. 27/5 (Kalle Källebrink
m.fl.) samt 2 ex. södra Vendelsjön 2/6 (Thomas
Pless).
Även från sommaren (fram t.o.m. juli) finns

det iakttagelser gjorda i inlandet, samtliga vid
Hjälstaviken: 2 ex. 17/6 (Ola Sundell m.fl.), 3
ex. 18-19/6 (Jan-Erik Eklund m.fl.), 3 ex. 15/7
(Karl Göran Andersson m.fl.) och 1 ex. 16-20/7
(Ingrid Åkerberg m.fl.). Från höststräcket rapporteras sedan ytterligare inlandsfynd, samtliga
från Hjälstaviken: 8 ex. 28/8 (Helge Röttorp), 1
1K 1/9 (Ragnar Hall m.fl.) och 1 1K 9/9 (Christer
Forsberg m.fl.).
Aldrig tidigare har så många (totalt 23–25)
setts i inlandet under ett år. Frågan är om inte de
8 ex. som rastade vid Hjälstaviken 28/8 är det
största antal som någonsin rapporterats på en
inlandslokal. Två tidigare nästan lika stora antal,
båda vid Hjälstaviken, är 7 ex. 4/9 1999 (Ruben
Sven Eric Swanqvist) och 6 ex. 5/9 samma år
(Anders Eriksson).
Som vanligt är rapporter om häckningar
i skärgården ytterst få, men resultatet av en
genomförd inventering i Björns skärgård bör
nämnas. Här registrerades 24 häckande par
(Ulrik Lötberg m.fl.).
		
FF
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Från våren har arten rapporterats under perioden
18/5-11/6 enligt följande; södra Vendelsjön 1 ex.
18/5, 1 ex. 20/5, minst 3 ex. 25/5 och 2 ex. 29/5
(Martin Amcoff, Karin Gerhardt m.fl.); Hjälstaviken 1 ex. 21/5, 3 ex. 22/5, 5 ex. 23/5, 1 ex.
27-29/5, 1 ex. 1/6 och 2 ex. 10/6-11/6 (Andreas
Blom, Martin Tjernberg m.fl.) och Ledskär minst
2 ex. 29-31/5 (Brita Tibell, Mats Edholm m.fl.),
2 honor Västerhällen, Lövstabukten 29/6 (Ulrik
Lötberg m.fl.), 1 ex. Hargsviken 25/5 (Wilhelm
Dietrichson) samt 3 ex. Fågelsundet 28/5 (Lennart Söderlund).
Efter dessa fynd, som alla här ansetts vara
av kategorin nordsträckande fåglar, finns det
ytterligare några iakttagelser rapporterade från
juni där det är svårt att säga något om huruvida
individerna var på väg norrut eller redan hade
vänt söderut. Till denna kategori hör; 1 ad.
Hjälstaviken 14-18/6 (Pekka Westin m.fl.), 1
ex. Ledskär 14/6 (Esbjörn Nordlund m.fl.) samt
2 honor Västerhällen, Lövstabukten 29/6 (Ulrik
Lötberg m.fl.). Rimligtvis var de två honorna på
väg mot söder.
Från höstperioden har rapporter om rastande
inkommit från åtta lokaler under perioden 8/7-
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Rastande hona smalnäbbad simsnäppa vid Västerhällen, Lövstabukten 29/6. Foto: Ulrik Lötberg

19/9; från Ledskärsområdet som mest 10 ex.
8-15/7 (Olle Pettersson, Petter Andersson m.fl.)
och 2 ex. 19/9 (Kalle Bergström); Skutskärsverken 2 ex. 8 och 1 ex. 9/7 (Per Johan Ulfendahl m.fl.); södra Vendelsjön 5 ad. 8/7 (Björn
Lundgren) och 2 ad. 29/7 (Kenneth Pless);
Hjälstaviken 3 ex. 5/8 (Simon Larsson), 1 ex.
31/8 (Ingegerd Marchall) och 1 1K 6/9 (Martin
Tjernberg m.fl.); Lövstabukten 1 hona på Hättan
10/7 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund) och
1 hona på Kniven 15/7 (Andreas Press m.fl.).
Därtill finns ett par observationer av sträckande
individer; 1 ex. mot S Örsten, Singö 13/7 (Fredrik Bondestam) och 1 ex. mot O Fågelsundet
22/8 (Lennart Söderlund).
Det totala antalet rapporterade individer
under året uppskattas till 63, 28 under maj–juni
och cirka 35 under juli-september, vilket är en
relativt bra årssumma (som mest har 142 ex.
registrerats under ett år; 2004).
		
FF
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Som vanligt inga vårfynd, men hösten skulle
istället visa sig ge bra utdelning. Det började med
1 4K+ vid Hjälstaviken 4/9 (Anders Eriksson)
vilket får anses vara både tidigt och en något

udda lokal för denna art. Det dröjde sedan till
15/9 innan arten åter rapporterades; 2 1K-fåglar
mot O förbi Fågelsundet (Lennart Söderlund).
I slutet av månaden tog sedan sträcket fart på
allvar, inledningsvis med 1 1K mot SO Arsläjan, Björkö-Arholma 28/9 (Tomas Pärt). Redan
dagen därpå sågs 1 ad. från Björn (Martin
Alexandersson m.fl.) och här sågs sedan, som
vanligt, flertalet av rapportområdets bredstjärtade, under första halvan av oktober: 1 1K 1/10
(Ulrik Lötberg, Tommy Lindell m.fl.), 26 1K
mot SO 5/10 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund
m.fl.), 1 1K mot N 6/10 (Martin Tjernberg, Per
Alström m.fl.), 5 1K mot SO 7/10 (Ulrik Lötberg,
Martin Tjernberg m.fl.) och 2 ex. 13/10 (Anders
Sennmalm, Stefan Kyrklund m.fl.). I övrigt
gjordes följande observationer på andra lokaler:
1 1K mot S Biotestsjön 30/9 (Tomas Kjelsson
m.fl.), 3 1K mot SO Långsandsörarna 2/10 (Johan Södercrantz, Kalle Källebrink m.fl.), 2 1K
Örskär 7/10 (Mikael Malmaeus, Jan Wärnbäck
m.fl.), 1 1K mot S Svenska Högarna 7/10 (Bill
Douhan), 3 1K mot V Skutskärsverken 11/11
(Weine Erlandsson, Zacke Svensson m.fl.) samt
årets sista, 6 1K mot S Skatudden, så sent som
27/11 (Fredrik Bondestam m.fl.). Det kan för
övrigt nämnas att antalet på Björn 5/10 kanske
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mellan höstarna 1999 och 2007 var att nästan
inga kustlabbar sågs.
		
FF

Kustlabb över Länsman i Björns skärgård. Den
uppländska populationen har beräknats till cirka
250 par. Foto: Ulrik Lötberg

skulle ha varit dubbelt så stort om sträcket hade
uppmärksammats tidigare och hade kunnat bevakas hela eftermiddagen (Ulrik Lötberg).
Med 58 rapporterade uppnåddes århundradets hittills högsta årstotal, fler än vad som
sammantaget rapporterats från tidigare år på
2000-talet (57). Det är dock en bit kvar upp
till rekordåret 1999 då minst 912 (!) registrerades. Även om det är stor skillnad i antalet
individer mellan 1999 och 2007 är fyndbilden
i övrigt mycket likartad, d.v.s. en nästan total
dominans för ungfåglar och med en mycket
kraftig topp i månadsskiftet september/oktober.
Därtill var det i första hand vid kusten i norr,
mellan Gårdsskärshalvön och Björns skärgård,
merparten av alla bredstjärtade sågs dessa (för
övrigt även andra) höstar. Ytterligare en likhet

Kustlabb Stercorarius parasiticus
Årets första rapporteras från 13/4, men vårflyttningen i stort gick, som vanligt, ganska obemärkt
förbi; totalt har 21 rapporterats som sträckande, i
första hand under perioden 26/4-18/5. Vid denna
tid gjordes också årets enda inlandsobservation;
1 ad. ljus fas mot N Hjälstaviken 12/5 (Harald
Perby m.fl.).
Under häckningstid registrerades minst 55
par i lämplig häckningsbiotop vid kusten; bl.a. 5
par Björns skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.), 2 par
östra Hållnäs skärgård (Martin Amcoff m.fl.),
14 par Gräsö skärgård (Martin Amcoff m.fl.)
samt 18 par Singö skärgård (Joakim Johansson
m.fl.). Årets spontanrapportering är god och
resultatet i nivå med föregående år. Nära nog
samtliga rapporter om häckningar kommer från
den norra delen av rapportområdet. Det vore
värdefullt att få uppgifter om häckningar även
från den stora skärgården i Norrtälje kommun,
söder om Väddö.
Från sommar- och höstflyttningen rapporteras minst 186 ex. vilket är nästan dubbelt så
många som hösten 2006 och därmed en återgång
till antalen från höstarna 2003–2005. Rapporter
om sträckande individer finns fr.o.m. 28/7 och
flyttningen pågick ovanligt långt in på hösten
även detta år, sista observationen är från Billudden 19/10 (Mathias Andersson). Större antal på
sträck har rapporterats från Fågelsundet; 13 ex.
mot O 10/8, 48 ex. mot O 28/8 och 17 ex. mot O
15/9 (Lennart Söderlund), men också från Björn
där 25 ex. mot V registrerades så sent som 14/10
(Anders Sennmalm, Yngve Hareland).
Det stora antalet vid Björn 14/10 är anmärkningsvärt. Det är ytterst ovanligt att se stora antal
kustlabbar så sent på året, frågan är om det har
hänt tidigare. Tidigare höstar då stora antal unga
bredstjärtade labbar har iakttagits på sträck vid
kusten har passagen av kustlabbar ofta redan
hunnit ebba ut innan den första ”stöten” av bredstjärtade registrerats. Därefter har sedan nästan
bara bredstjärtade observerats. Eftersom 2007
var ett sådant år är rapporten om 25 kustlabbar
så sent som 14/10 än mer anmärkningsvärd.
		
FF
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En överlevande dvärgmåsunge på Skargrunden i Lövstabukten. Många ungar av dvärgmås och tärnor omkom
vid stormen den 8 juli. Foto: Ulrik Lötberg

Fjällabb Stercorarius longicaudus [?; 86; 1]
Endast en obs detta år; 1 1K mot SO Skäret,
Björkö-Arholma 28/9 (*Anders Sennmalm).
Ovanligt sent fynd, ungefär en månad senare
än normalt. Därtill tredje året i följd med fynd
från Väddökusten vilket inte är helt vanligt.
Vanligtvis ses de flesta fjällabbarna i norr, d.v.s. i
Lövstabukten; ofta på insträck över land i skiftet
augusti/september.
		
UL
Svarthuvad mås Larus melanocephalus
[0; 9; 1]
Tredje året i följd med fynd av arten; 1 3K-fågel
uppehöll sig i en skrattmåskoloni på Nothällan
i Rotholmaviken, Häverö 10-26/5 (*Joakim &
*Rune Johansson m.fl.).
Tidpunkten helt normal, men det är första
gången en svarthuvad mås har stannat en längre
tid på samma plats i landskapet. Att detta sker
i en skrattmåskoloni är dock typiskt och har
tidigare uppmärksammats på andra lokaler i
Sydsverige.
		
UL

Dvärgmås Larus minutus
Redan 15/4 sågs årets första dvärgmås, 1 2K
Hjälstaviken (Emil Andersson m.fl.), och under
perioden fram t.o.m. 29/6 registrerades totalt
minst 278 ex. på 13 lokaler (inklusive de med
häckningar; se nedan), därav 205 i inlandet (8
lokaler) och 73 vid kusten (5 lokaler). Återigen
ett år med förhållandevis många häckningar
(cirka 70 par) på ett flertal lokaler, både vid kusten och i inlandet; 23 par bedömdes ha påbörjat
häckning i Hjälstaviken (Pekka Westin, Martin
Tjernberg m.fl.); i Lövstabukten minst 20 par
Skargrunden samt vardera 1 par med bo och
ägg på Sillnätgrund respektive Sör-Bränngrund
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund); av som mest
20 par skred minst 10 till häckning Vendelsjön
(Thomas & Kenneth Pless) samt 1 par med okänt
häckningsresultat Sörsjön, Tämnaren (Ulrik
Lötberg, Lars Gustavsson). Därtill rapporteras 4
revirhävdande par Tegelsmora kyrksjö 28/4-1/7
(Anssi Laurila m.fl.) och 1 revirhävdande par
Kallrigafjärden 12-29/5 (Mats Edholm m.fl.). På
de två sistnämnda lokalerna bedöms häckningsförsök ha ägt rum, men med negativt resultat.
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Tyvärr var häckningsutfallet förhållandevis
dåligt även detta år och det i första hand som en
följd av vattenståndsförändringar och predation.
I Hjälstaviken blev av allt att döma bara två ungar
flygga. Åtminstone 13 häckningar misslyckades
till följd av predation av trana. Bäst lyckades
paren på Skargrunden där 12 par producerade
flygga ungar (25 sågs 10/7). Resterande 8 par
misslyckades som en följd av att ön till stor del
dränktes under en storm 8/7 då alla icke flygga
ungar dog (minst 10). Vid Vendelsjön kom 8
ungar på vingarna. De 10 adulta som sågs i
Ledskärsviken från 8/7 och framåt kom med
stor sannolikhet från häckningar i kolonin på
Skargrunden som spolierades i stormen 8/7.
Under perioden 2/7-15/10 noterades minst
773 ex. på 24 lokaler, därav 20 kustlokaler. Antalet ligger något över medianen för 2000-talet,
men det har förekommit stora variationer mellan
åren. En avgörande betydelse för slutresultatet
är om kustlokalerna blir besökta de dagar då det
råder optimala väderförhållanden. De högsta
antal som noterades hösten 2007 var 45 1K
Klubbarna, Björns skärgård 4/8, 213 1K mot O
Fågelsundet 10/8 (Lennart Söderlund) samt 150
ex. Svenska Högarna 19/9 (Bill Douhan, Jonas
Karlsson). Noterbart är att inga årsungar sågs i
Ledskärsområdet under augusti och början av
september; en lokal som annars brukar stå för en
ansenlig del av höstens unga dvärgmåsar!
Slutsumman för hela året stannar på 1 051 ex.
vilket är likvärdigt med de tre föregående.
UL
Skrattmås Larus ridibundus
Från januari–februari rapporteras fem observationer, samtliga från kusten och under andra
halvan av februari: 2 ex. mot S Rönnskärs udde
samt ytterligare 2 ex. mot S Gamla Grisslehamn,
Väddö 17/2 (Ulf Linell), 1 ex. Kapellskär 20/2
(Magnus Bladlund), 1 ex. Örsten, Singö 23/2
(Fredrik Bondestam) och 1 ex. Biotestsjön 28/2
(Rony Karlberg).
Under våren registrerades periodvis stora
ansamlingar på ett flertal lokaler; i första hand
Ekoln under mars/april, som mest cirka 1 200 ex.
1/4 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), vid Vendelsjön i
början/mitten av april, som mest 1 900 ex. 10/4
(Pekka Westin m.fl.) och vid Hjälstaviken där
det som mest inräknades cirka 4 500 ex. 18-20/4

(Anders Eriksson m.fl.). Andra notervärda antal
rastande som rapporterats från denna tid är: 700
ex. Ekillaåsen, Yttergran 3/4 (Tom Sandström)
och 500 ex. Isätratippen, Norrby 5/4 (Johan Södercrantz). Många av de skrattmåsar som rastade
i mitten av april var sannolikt fåglar som skulle
vidare till mer nordliga häckplatser, i Norrland
och Finland.
Totalt har cirka 11 300 häckande par rapporterats från 29 lokaler. Årets resultat är, både vad
avser antal häckningslokaler och antal häckande
par, något sämre än 2006, men likvärdigt med
både 2004 och 2005. Som vanligt hyste Hjälstaviken, Tämnaren och Lövstabukten (i första hand
Kniven och Sör-Bränngrund) merparten av rapportområdets häckande skrattmåsar, sammantaget cirka 9 500 par eller cirka 80 procent!
Även om antalet kolonier under senare tid
har ökat något för varje år, delvis ett resultat av
genomförda restaureringar av häckningsöar vid
kusten och i insjöar, tycks antalet häckande par
nu ha stabiliserats kring cirka 11 000–12 000
par. Alla stora kolonier är säkerligen kända, men
det finns givetvis några av mindre storlek som vi
inte har kunskap om. Man kan t.ex. undra över
ursprunget för de 400 ex. som regelbundet sågs
fånga insekter vid Västanån, Älvkarleby 23/58/6 (Tommy & Oscar Löfgren). Var det fåglar
från kolonierna i Lövstabukten eller fanns det
en okänd koloni i t.ex. Storfjärden, Malma? På
samma plats brukar det för övrigt ses dvärgmåsar
fångande insekter.
Även från återsträcket under juli-september
finns några stora ansamlingar rapporterade: 300
ex. Skutskärsverken 13/7 (Zacke Svensson, Johan Ericson), 250 ex. mot S Strömsberg, Tolfta
14/7, 255 ex. mot SV Kärven 3/8 (Tomas Kjelsson) samt 250 ex. Hjulsta säteri, Enköpings-Näs
17/9 (Martin Tjernberg). Året avslutades med
två decemberfynd: 1 ad. Skarholmen, Uppsala
3-4/12 (Per Johan Ulfendahl, Johan Södercrantz)
samt 1 ex. Kapellskär 5/12 (Jan Andersson).
		
UL
Fiskmås Larus canus
Stora ansamlingar (≥500) vintertid tycks ha
blivit allt vanligare under senare år och från årets
inledning kan 500 ex. Rödhäll, Hållnäs 2/1 (Raoul Wexius) nämnas. Även från vårsträcket finns
ett par höga antal, sträckande eller rastande,
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Cirka 80 procent av rapportområdets skrattmåsar häckar på endast tre lokaler. Foto: Ulrik Lötberg

rapporterade: 2 800 ex. mot N Örsten, Singö 6/4
(Fredrik Bondestam) samt 750 ex. Kungsängen,
Uppsala 23/4 (Johan Södercrantz m.fl.). Sträcksumman från Örsten är anmärkningsvärt hög.
Från häckningstid har det inkommit uppgifter från genomförda inventeringar som kan
vara värda att nämna: 298 par i Björns skärgård
(268 par 2006); 450 par i Lövstabukten (350
par 2006), därav 300 par på Kniven (Ulrik
Lötberg m.fl.) samt 205 par på Stapelbådan (85
par 2006!), Gräsö (Martin Amcoff). Samtliga
områden redovisar således en positiv beståndsutveckling mellan 2006 och 2007!
Även från hösten finns det ett par noteringar
om stora antal rapporterade; båda från Björn:
650 ex. mot SO 28/9 och 800 ex. rastande 5/10
(Ulrik Lötberg m.fl.). Likaså i december fanns
det kvar många fiskmåsar och då som tidigare,
åtminstone om vi skall utgå från rapporteringen,
vid de norra kusttrakterna: 1 400 ex. Rödhäll
16/12 (Keith Bennett m.fl.) och 500 ex. Ugglan,
Gräsö 22/12 (Jan Wärnbäck m.fl.).
		
UL

Silltrut Larus fuscus
Även om rapporteringen av häckningsförekomster på intet sätt är heltäckande kan det vara
på sin plats att redovisa en del uppgifter som
inkommit från detta år. Vid kusten i Uppsala
län har det genomförts en del, i flera fall omfattande, inventeringar av det häckande beståndet.
I Lövstabukten, där gråtruten är mycket vanlig
(minst 500 par), hittades endast 14 par medan
hela 273 par inräknades i det närbelägna Björns
skärgård. Medan häckningsutfallet var mycket
gott kring Björn (arten är numera nästan lika
vanlig som gråtrut!) sågs endast några få ungfåglar vid häckningsöarna i Lövstabukten (Ulrik
Lötberg m.fl.).
I Hållnäs östra skärgård hittades istället bara
två par medan hela 268 par registrerades i Gräsö
skärgård; bl.a. 100 par på Hållet och 60 par på
Blåbådan (Martin Amcoff m.fl.). Silltruten tycks
inte vilja etablera sig som häckfågel i Hållnäs
östra skärgård (här finns ej heller några större
kolonier av gråtrut), men fortsätter att öka i
Gräsö skärgård som sedan tidigare är känd för
en stark förekomst av arten.
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Från Öregrundsgrepen har endast 2 häckande par
rapporterats; på Länsman (Joakim Djerf). Tyvärr
har det inte kommit några uppgifter från vare
sig Tärnbådan eller Ådkubben i den nordöstra
delen, med vardera 100 häckande par 2006, detta
år. På båda öarna har arten ökat under senare år
och vi har ingen anledning att misstänka att det
skulle ha skett någon förändring till det sämre
2007. Dessa uppgifter är alla från Uppsala län
som på så sätt kan anses som välinventerat och
sammantaget ger det ett häckande bestånd av
cirka 760-800 par.
Även vid kusten längst i norr i Stockholms
län, gränsande till Gräsö skärgård, har silltruten
en god förekomst och härifrån har 99 häckande
par rapporterats (Joakim & Rune Johansson).
Detta är en kraftig ökning jämfört med föregående år och förhoppningsvis är det resultatet
av en positiv trend i beståndet (och inte bara
förbättrad rapportering) eftersom nya kolonier
har rapporterats.
Från resterande delar av Norrtälje kommuns
skärgård är rapporteringen tyvärr ytterst bristfällig. Här finns dock många mindre kolonier, en
del långt in i innerskärgården, och totalt registrerades 445 häckande par i kommunen vid en
heltäckande inventering i början av 2000-talet
(Bill Douhan).
Eftersom det inte finns några skäl att tro
att det häckande beståndet i Norrtälje kommun skulle ha minskat sedan dess, sannolikt är

Glädjande nog
verkar det som
att den negativa
beståndstrenden
för silltrut har
vänt uppåt.
Foto: Ulrik Lötberg

utvecklingen även här positiv, kan vi anta att
det fanns åtminstone 500 häckande par 2007.
Lägger vi till detta de 760-800 par som fanns i
Uppsala län innebär det att i storleksordningen
1 250-1 300 par häckade i rapportområdet detta
år. Eftersom silltruten har ökat kraftigt vid de
norra kustavsnitten under senare år, ungfågelproduktionen är för övrigt mycket god på flera
håll, finns det skäl att tro att beståndet kommer
att fortsätta öka. Det förefaller som om den
positiva beståndsutvecklingen söker sig vidare
söderut, ungproduktionen var god även i Singö
skärgård, och kanske kan vi förvänta oss en rejäl
ökning även längre söderut i Norrtälje kommun
framöver. Det skulle i så fall vara mycket glädjande och det finns skäl att uppmana till en bättre
rapportering härifrån fortsättningsvis.
För närvarande finns det inga kända inlandshäckningar i rapportområdet, men intressanta är
de många rapporterade observationerna av två
silltrutar i Uppsala under hela sommaren; 13/321/8 (Åsa Steinholtz m.fl.). I Stockholm häckar
det redan många par på platta hustak i city och
man kan fråga sig när den första kommer att
rapporteras från Uppsala.
Från sensommaren finns det några iakttagelser av stora silltrutflockar, innehållande både
gamla och unga fåglar, som på hög höjd fångar
insekter över skärgården. Detta beteende ses
numera årligen; från 2007 kan nämnas 175 ex.
Källen, Björns skärgård 26/7 (Lennart Söder-
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lund) och 180 ex. Norrskär, Singö skärgård 6/8
(Fredrik Bondestam).
Från höststräcket finns det ett par rapporter om förhållandevis stora antal (≥100) som
sträckande; 108 ex. mot SV Bodskäret, Singö 5/8
(Fredrik Bondestam), eller som rastande; 180 ad.
och 20 1K Björn 9/9 (Ulrik Lötberg m.fl.). Året
avslutades med ett decemberfynd; 2 1K Skarholmen, Uppsala 2-4/12 (Ragnar Hall m.fl.).
		
UL
Gråtrut Larus argentatus
Gråtruten är en allmän häckfågel längs kusten
och beståndet uppgår till flera tusen par. För att
ge exempel på hur pass talrik den är kan följande
resultat från några inventeringsinsatser nämnas:
480 par i Lövstabukten och 331 par Björns
skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.), åtminstone 40
par Singö skärgård (Joakim & Rune Johansson) samt 60 par på Bysholmen, Väddö (Roland
Staav). Vi vet inte så mycket om populationsutvecklingen, men i Lövstabukten och i Björns
skärgård minskade gråtruten med tio procent
mellan 2006 och 2007.
Utöver vid kusten häckar gråtruten även
fåtaligt i en del sjöar och par under häckningstid har rapporterats från följande: Tämnaren
(8 par), Gavel-Långsjön (2), Stennässjön (2),
Råksjön (1) och Hjälstaviken (3). Från Mälaren
har följande inkommit: Knösen, Hjulstafjärden
(4), Storgrundet, Ekoln (3) samt Tallskär, Hjulstafjärden (2).
I övrigt förtjänar några stora antal rastande
att nämnas från: Skarholmen 1 500 ex. 11/3
(Pekka Westin m.fl.) och 1 100 ex. ex. 2-5/12
(Ragnar Hall m.fl.); vid Kalmarsand som mest 1
100 ex. 6-28/1 och ånyo 1 500 ex. 18/11 (Tommy
Eriksson m.fl.) samt 1 500 ex. Isätratippen,
Norrby 5/4 (Johan Södercrantz). Intressant att
notera är att alla stora ansamlingar rapporteras
från stora soptippar – Hovgården (Uppsala),
Högbytorpstippen (Bro) och Isätratippen (Sala)
– eller från platser dit samma trutar flyger för
att släcka törsten, tvätta sig och övernatta. I brist
på fisk finns det uppenbarligen inte längre några
fiskehamnar som samlar på sig trutar.
		
UL
Havstrut Larus marinus
Inga inlandshäckningar har rapporterats, men

vid kusten har 36 häckande par inräknats i
Lövstabukten och 21 par i Björns skärgård (Ulrik
Lötberg m.fl.) samt 7 par i Singö skärgård (Joakim & Rune Johansson). Antalet häckande par
i Björns skärgård har sedan början av 2000-talet
minskat till hälften, men minskningstakten har
under de allra senaste åren avtagit till några få
par/år. Att arten minskar här kan tyckas märkligt
då häckningsframgången ligger på i snitt en unge
per par och år (Ulrik Lötberg). Avslutningsvis
några stora antal från vinterperioderna; vid Kalmarsand cirka 100 ex. 15/1 (Anders & Tommy
Eriksson) och 77 ex. 18/11 (Tommy Eriksson)
samt 30 ex. Biotestsjön 6/1 (Martin Tjernberg,
Ragnar Hall).
		
UL
Tretåig mås Rissa tridactyla [>18; 406; 6]
Senhösten är vanligtvis den tid på året då tretåiga
måsar ses i rapportområdet, så och detta år: 1
ad. + 1 1K mot NO Billudden 12/10 (Tomas
Kjelsson m.fl.), 1 1K Skrakhällen, Lövstabukten 4/11 (Yngve Hareland) samt 1 2K + 2 1K
mot SO Skäret, Björkö-Arholma 4/11 (Anders
Sennmalm).
Antalet fynd varierar avsevärt mellan åren,
från något enstaka till ett 15-tal, och årets
resultat ligger något under medelvärdet för
den senaste tioårsperioden. Hårda vindar från
nordsektorn i oktober/november är i regel de
bästa förutsättningarna för att se tretåig mås i
rapportområdet.
		
UL
Skräntärna Hydroprogne caspia
Vårens första skräntärnor sågs vid Ledskär
31/3 vilket är ett normalt förstadatum. Under
den därpå följande veckan sågs arten flerstädes
och uppvisade därmed ett helt normalt scenario
för uppträdandet under vårens inledning. Från
perioden 23/4-28/5 finns det många rapporter
om minst 25 ex., som mest 81 ad. 22/4 (Tommy
Löfgren, Stefan Karlsson m.fl.), i Ledskärsområdet medan 25 ad. sågs i Kallrigafjärden 18/4
(Teet Sirotkin). Dessa observationer stämmer
väl överens i tiden med när den första stora vågen av skräntärnor anlände till kolonin i Björns
skärgård. I början av juni registrerades en ny topp
med rastande i Ledskärsområdet, som mest 80
ad. 7/6 (Ulrich Jessen). Likaså den passar väl in
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i tiden med när en andra, mindre, våg av tärnor
(förstagångshäckare?) anlände till Björns skärgård, samtidigt som många tidiga häckare gav
upp sina häckningsförsök där.
I kolonin i Björns skärgård fanns det 225 par
detta år. Tyvärr hade ön drabbats hårt av stormen
Per och stora partier av de grusbankar där tärnorna placerar sina bon fanns inte längre. Detta
fick till följd att kolonin blev utspridd och paren
häckade även i omgångar under en ovanligt lång
tidsperiod. Tyvärr gav de flesta paren också upp
sina häckningsförsök. Totalt ringmärktes blygsamma 122 ungar, men av dessa blev i slutänden
uppskattningsvis bara 20-50 flygga. Det innebär
att resultatet av årets häckningar i Björns skärgård blev det sämsta på många år. Kolonin har
funnits sedan 1960-talet och häckningsresultatet
har vanligtvis varit mycket gott. Det finns dock
exempel på helt misslyckade år; 1981 (sjukdom)
och 1995 (2 dm snö i första halvan av maj!).
Tack vare inventeringar genomförda inom
projektet ”Åtgärdsprogram för skräntärna” har
ovanligt många solitära häckningar rapporteras,
totalt 26 säkerställda och sex möjliga: 1 par
Hållnäs skärgård, 6 par Gräsö skärgård, 7 par
Singö skärgård, 1 par Galtfjärden, 1 par Väddö,
3 par Arholma skärgård, 12 par Blidö skärgård
samt 1 par i Rådmansö skärgård.
Vid Ledskär uppehåller sig normalt en stor
ansamling av skräntärnor under juli-augusti,
men så icke detta år, sannolikt en följd av det
dåliga häckningsutfallet i kolonin i Björns
skärgård. Inte en enda ungfågel sågs! Det största
antal som rapporterats, 24, registrerades redan
11/7 och samtliga var således adulta. Även vid
Hargsviken var antalet besökande skräntärnor
ytterst få detta år; endast enstaka fåglar (1-3
ad.) har rapporterats vid några tillfällen under
eftersommaren.
Rapporter om något större antal har dock
inkommit från ytterligare tre lokaler; 8 ad.
Vendelsjön 1-2/7 (Anders Arnell m.fl.), 15 ad.
Hjälstaviken 18/7 (Ingemar Johansson m.fl.)
samt 9 ad. och 3 1K Limmaren 29/7 (Bo Granberg). Från Norduppland rapporteras de sista
skräntärnorna, 2 ad., från Ledskär 6/9 (Helge
Röttorp), men den sista i rapportområdet var ett
ovanligt sent ex. mot S Svenska Högarna 28/9
(Helge Röttorp).
		
UL

Rastande kentska tärnor vid Skutskärsverken 11/7.
Foto: Bernt Axelsson

Kentsk tärna Sterna sandvicensis [5; 111; 2]
Endast ett fynd detta år; 2 ad. Skutskärsverken
11/7 (*Tomas Carlberg m.fl.). Ingen observation
rapporterad från Väddökusten. Annars är det här
arten oftast ses. Tidpunkten för årets fynd är helt
normalt, d.v.s. under sommaren.
		
UL
Fisktärna Sterna hirundo
Enligt rapporteringen var 2 ex. Hjälstaviken 12/4
(Martin Tjernberg) vårens primörer i rapportområdet. Häckningsförekomst har rapporterats
från 33 lokaler i inlandet, flertalet som vanligt i
stora sjöar som Hjälstaviken (75 par), Tämnaren
(70), Färnebofjärden (40 par Sisseluddarna)
och Erken (20) samt i Mälaren (45 par i Ekoln).
Enstaka par har rapporterats häcka i ett flertal
mindre och medelstora sjöar i den västra delen
av rapportområdet. Totalt har 322 häckande par
rapporterats från 2007 vilket är något fler än
både 2005 (307) och 2006 (277). Det förefaller
som om det häckande beståndet i våra sötvatten
för närvarande håller sig på en förhållandevis
jämn nivå.
Fisktärnan är en avsevärt mycket talrikare
häckfågel längs kusten och i främst innerskärgårdarna, men rapporteringen härifrån var, som
vanligt, ytterst bristfällig. Några intressanta
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resultat från inventeringsinsatser i norr är 333
häckande par i Björns skärgård samt 376 par i
Lövstabukten. Kolonin på Skargrunden (i Lövstabukten) innehöll minst 170 par (troligen fler),
men de flesta misslyckades med häckningen då
stormvågor översvämmade öarna 8/7. På den
norra ön påträffades 60 stora ungar som hade
drunknat medan den södra ön hade klarat sig
bättre. Även här fanns det döda ungar, men också
ett 50-tal som hade överlevt tack vare att den
högst belägna delen av ön hade klarat sig från
vågorna. Hur många ungar som omkom i stormen är omöjligt att säga, men det var åtminstone
ett tresiffrigt antal (Ulrik Lötberg m.fl.).
Trots att antalet häckande par i Lövstabukten
minskade från 440 till 376 mellan 2006 och
2007, ökade antalet i hela området, d.v.s inklusive Björns skärgård, från cirka 640 till minst
700 år 2007. Det innebär således att beståndet i
Björns skärgård ökade kraftigt mellan åren, från
drygt 200 till 333 år 2007. Ökningen i Björns
skärgård beror dock sannolikt till en del på omfördelning av häckande par från Lövstabukten
till Björn. Avslutningsvis rapporteras årets sista
fisktärna från Fågelsundet 30/9 (Yngve Hareland, Curt Johnsson).
		
UL
Fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea
En för våren ovanligt hög sträcksumma inräknades från Örsten, Singö där 750 ex. (cirka 710
silvertärnor) passerade mot N 28/4, men 350 ex.
(cirka 320 silvertärnor) mot N samma lokal 1/5
bör också nämnas (Fredrik Bondestam) liksom
59 ex. mot N Havsskogen, Väddö 2/5 (Ronny
Carlsson). Många rastande tärnor under våren
sågs vid Örskär 12-14/5 där cirka 200 ex. noterades (Mats Westberg m.fl.).
Tack vare bra bevakning av tärnsträcket förbi
Fågelsundet även denna höst kunde nästan 4 600
ex., cirka 90 procent silvertärnor, inräknas på
sydsträck 16/7-11/8 (Lennart Söderlund). Andra
stora antal som rapporteras från hösten är: 200
ex. mot S Skatudden 6/8 (Yngve Hareland), 52
ex. mot S Rönnskärs udde 9/8 (Jacob Rudhe)
samt cirka 60 ex., flertalet fisktärnor, födosökande i Limmaren 25/7 (Bo Granberg).
		
UL
Ung silvertärna. Foto: Ulrik Lötberg

Silvertärna Sterna paradisaea
Vårsträcket inleddes i slutet av april och den
första rapporten avser 2 ex. Ledskärsviken 16/4
(Yngve Wiklund, Johan Södercrantz). Huvudpassagen skedde dock kring skiftet april/maj.
Silvertärnan är en relativt vanlig och väl spridd
häckfågel längs kusten. Inventeringsinsatser
på flera håll har givit följande resultat: 650
häckande par i Björns skärgård och 540 par
i Lövstabukten (Ulrik Lötberg) samt 125 par
i östra Hållnäs skärgård och 270 par i Gräsö
skärgård (Martin Amcoff). Från Singö skärgård
har 160 häckande par rapporterats (Joakim &
Rune Johansson). Arten har ökat kraftigt i norra
Upplands skärgårdar, särskilt i områden där
Upplandsstiftelsen bedrivit minkjakt, men även
i andra områden t. ex. Singö skärgård. Drygt fem
månader efter årets första silvertärna sågs den
sista, en årsunge, vid Skötgrund, Lövstabukten
21/10 (Yngve Hareland).
		
UL
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Småtärna Sternula albifrons [>28; 95; 6]
Tre fynd detta år, vardera ett från våren, sommaren respektive hösten; 1 ad. Hjälstaviken 2930/5 (Tom Sandström, Weine Erlandsson), 1 ad.
Skutskärsverken 12/7 (Calle Andersson) samt 4
1K mot O Långsandsörarna 23/8 (Andreas Press,
Oskar Löfgren).
Årets tre fynd faller inom ramen för vad
som normalt ses, men fyra ex. tillsammans är
anmärkningsvärt. Som brukligt för de senaste
åren är flertalet fynd från maj och juli–augusti
samt från området kring Lövstabukten/Gävlebukten och Hjälstaviken.
		
UL
Svarttärna Chlidonias niger
Vårens första sågs i Tegelsmora kyrksjö 26/4,
men arten rapporterades sedan från även andra
tidigare kända häckningslokaler. I Tegelsmora
kyrksjö sågs 2 par fram t.o.m. 14/5, men sannolikt blev det inga lyckade häckningar detta
år (Zacke Svensson m.fl.). Dvärgmåsar gjorde
dock häckningsförsök i sjön, men dessa misslyckades. Kanske är det dags för en ny röjning
av häckningsöarna för dessa två arter? Resultatet
var istället avsevärt mycket bättre på de tre andra
häckningslokalerna i rapportområdet. I Sörsjön
inräknades hela 22 häckande par, men även om
inte samtliga par lyckades med häckningen tycks
de flesta av dem producerat flygga ungar (Lars
Gustavsson, Ulrik Lötberg). Även i Vendelsjön,
där 8 av 12 närvarande par skred till häckning,
blev resultatet gott. Av 17 pull. kom 11 på
vingarna (Thomas & Kenneth Pless m.fl.). Vid
Hjälstaviken häckade två par och ett av dem fick
två ungar som dock snabbt prederades (Pekka
Westin, Martin Tjernberg m.fl.).
Antalet observationer på andra lokaler är få
och samtliga från juni–juli; 1 ad. Skeppshusviken, Häverö 2/6 (Joakim & Rune Johansson), i
Vansjön minst 3 ad. 29/6 och 1 ad. 15/7 (Magnus
Klingse m.fl.) samt 1 ad. Ledskär 30/6 (Ingrid
Åkerberg). De fåglar som sågs i Vansjön kom
sannolikt från en närbelägen häckningslokal
(Tämnaren?) där de kanske misslyckats med
häckningarna.
Fjolårets 34 häckande par var rekord för rapportområdet, men årets 36 (alla 12 i Vendelsjön
medräknade) innebär således ånyo rekord. Hjälstaviken är ny häcklokal, men i övrigt stämmer

årets uppträdande med mönstret från närmast
föregående år.
		
UL
Sillgrissla Uria aalge
Häckningar har rapporterats från fem lokaler.
Den klart största förekomsten är den vid Svenska
Högarna där antalet häckande par grovt skattades till cirka 100 (Bill Douhan, Roland Staav).
Antalet ringmärkta ungar här detta år blev 25.
Även på Abborren, Singö fanns det en mindre
koloni, minst 14 par, och 14 ungar försågs med
ring (Roland Staav). Positivt är att 8 ungar
ringmärktes på Stridsbådan, Singö där minst
8 par häckade (Roland Staav). Sillgrisslor har
setts på lokalen tidigare, men årets häckningar
är de första konstaterade på denna ö. Därtill har
1 häckande par rapporterats även från Östra
Hållskäret, Singö (Roland Staav) samt 2 par på
Medbådan, Gräsö (Martin Amcoff, Björn Svensson). Även dessa två öar är tidigare okända i detta
sammanhang och häckningarna på Medbådan är
de första kända någonsin i Uppsala län. I övrigt
finns ett 15-tal rapporter om enstaka, eller några
få, individer sedda längs kusten. Sju av dessa är
från Örsten på Singö och avser sannolikt fåglar
från häckningslokalerna utanför Singö.
		
BD, UL
Tordmule Alca torda
Från häckningstid har förekomst av sannolikt
häckande fåglar rapporterats från; fem öar
i Gräsö skärgård, totalt 49 par, 6/5 (Martin
Amcoff, Björn Svensson); från nio öar i Singö
skärgård , totalt 628 par, juni–juli (Joakim &
Rune Johansson m.fl.) samt från några få mindre
kolonier längre söderut i Norrtälje skärgård. Från
Svenska Högarna, där de två största kolonierna
i rapportområdet finns, har det inte inkommit
några relevanta antalsuppgifter.
		
BD, UL
Tobisgrissla Cepphus grylle
Tack vare idogt arbete av några få har uppgifter
om antalet häckande par inkommit från ovanligt
många lokaler i skärgårdarna; 25 par Björns
skärgård och 7 par Själstenarna, Lövstabukten
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund); summa
36 par på två öar utanför Hållnäskusten (Anssi
Laurila m.fl.); summa 139 par på tio öar kring
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Tobisgrissla vid Österhällarna i Björns skärgård. Foto: Ulrik Lötberg

Gräsö (Martin Amcoff m.fl.); summa 258 par
på elva öar i Singö skärgård (Joakim Johansson
m.fl.) samt totalt 58 par på ytterligare sex öar
i ytterskärgården i Norrtälje kommun. Sammantaget har således drygt 500 par rapporterats
från rapportområdet och det är en ovanligt god
rapportering. Man bör dock betänka att resultatet
ändå inte speglar verkligheten. Det finns sannolikt ytterligare kanske lika många par spridda i
främst ytterskärgården i Norrtälje kommun.
		
BD, UL
Skogsduva Columba oenas
Ett vinterfynd har rapporterats från årets två
inledande månader; 1 ex. Lövsta herrgård 27/13/2 (Gunnar Ehrenroth m.fl.). Från häckningstid
har 207 par/revirhävdande hanar rapporterats
från totalt 144 lokaler. Både antalet par och
antalet lokaler är fler än 2006 vilket styrker att
skogsduvans situation är under förbättring. Från
hösten rapporteras årets enda större ansamling
(≥100), nämligen 150 ex. Finsta, Fröslunda 3/10
(Martin Tjernberg). Från december finns sedan
ytterligare ett av årets få vinterfynd av arten; 1
ex. Hjälstaviken 13/12 (David Hammarberg).
		
MT
Ringduva Columba palumbus
Under årets två inledande månader fanns det
totalt ett 30-tal övervintrande ringduvor i Upp-

sala. I övrigt rapporteras arten från några andra
lokaler; 3 ex. Korsängen, Enköping 21/1 (Ingrid
Åkerberg), 1 ex. Granvik, Roslags-Bro 19/2
(Gabriel Ekman) och 1 ex. Rydaslätten 24/2 (Ulf
Karlsson m.fl.).
Under våren registrerades några höga sträcksummor (≥1 000) vid Fågelsundet; 1 450 sträckande 28/3 och 1 060 ex. sträckande 16/4 (Lennart
Söderlund). De största ansamlingarna under
hösten härrör från två dagar i september; dels
23/9 med 2 500 ex. Rydaslätten (Ragnar Hall
m.fl.) och 3 000 ex. Fjärdhundraslätten (Martin
Tjernberg) samt 24/9 då 3 500 ex. räknades vid
Balingsta (Ulf Karlsson).
Från årets sista månad rapporteras enstaka
exemplar från tre skilda lokaler i rapportområdet samt 6 ex. vid Uppsala slott 17/12 (Anssi
Laurila).
		
MT
Turkduva Streptopelia decaocto
Turkduvor registrerades under häckningstid
enligt följande (angivet antal är det bedömda
minsta antalet par): Uppsala ≥20, Östhammar
1, Morgongåva 1, Tierp ≥1, Heby 1, Skärplinge
1, Enköping 4, Läby 1, Alunda 1, Älmsta 1 samt
Rimbo 1.
Utöver dessa gjordes som vanligt enstaka
ströfynd, men det som sticker ut är de ytterst få
vinterfynden. Rimligen beror det på det milda

54
föråret och det exceptionellt milda efteråret.
Duvorna behövde inte söka sig till fågelbord,
spillsäd och annat vilket gör dem svåra att
hitta. Årets fyndbild är en återgång till normala
förhållanden.
		
MT
Turturduva Streptopelia turtur [9; 163; 4]
Fyra fynd; ett från senvåren, två från sommaren
och ett från senhösten: 1 ex. Svenska Högarna
27/5 (Hans Ryttman), 1 ex. Örskär 20/6 (gnm
Martin Irestedt), 1 ex. Fågelsundet 14/8 (Lennart
Söderlund) samt 1 ex. Rönnby, Östuna 21/10
(Bill Douhan).
Normalmånga fynd. Oktoberfyndet är redan
beskrivet i ett tidigare nummer av FiU, ett märkligt fynd i strålkastarskenet från en bil tidigt om
morgonen.
MT
Gök Cuculus canorus
Den första göken gjorde sig hörd 2/5, men därefter lät de sig höras från allt fler lokaler runt
om i rapportområdet. I slutänden visade det sig
att antalet ropande gökar stannade på 255 vilket
är i paritet med de senaste åren. Under perioden
1993–2005 hördes som sämst 108 gökar år 2000
och som flest 300 år 2004. Kommunfördelningen innevarande år blev Håbo 1, Enköping
20, del av Sala 1, Heby 38, Älvkarleby 6, Tierp
36, Östhammar 20, Norrtälje 43 och Uppsala
90. Det förhållandevis stora antalet i Uppsala
kommun kan nog, åtminstone till en viss del,
förklaras av en koncentration av skådare i och
kring Uppsala. Om vi för övrigt antar att 30
procent av de ropande gökarna registrerades (de
hörs långt!) skulle detta innebära en population
på minst 750 par. Från september finns bara två
rapporterade fynd, men den i särklass senaste
var en gammal fågel på Svenska Högarna 11/10
(Bill Douhan).
		
MT
Berguv Bubo bubo
Under våren registrerades revirhävdande hanar
eller par på elva lokaler vilket är i nivå med
tidigare år. Två häckningar konstaterades,
varav minst en lyckad (2 pull.). Därutöver har
ytterligare sex fynd rapporterats utan häckningsindicier.
		
TP

En berguv var flitig besökare på Företängarna 8/2–
6/3, på jakt efter vattensork. Foto: Mats Wilhelm

Hökuggla Surnia ulula
Fjolårets succé med fyra häckningar och totalt
31 fynd följdes upp med ett riktigt bottenår; 1
ex. Maren, Örskär 18/8 (Mikael Malmaeus m.fl.)
blev årets enda fynd.
		
TP
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Totalt rapporterades 162 revir vilket är ett lägre
antal jämfört med fjolåret (205), men ändå ett
av de högsta som någonsin noterats. Därutöver
har ytterligare tio fynd utan häckningsindicier
rapporterats från våren. Under försommaren
hittades häckningar i två av dessa revir (7 resp.
2 pull.). Från september–december finns hela 61
fynd registrerade.
		
TP
Kattuggla Strix aluco
Under våren och försommaren registrerades 279
revirhävdande hanar/par. Till detta kommer 79
hörda kullar under sommaren vilket sammantaget ger 358 revir. Detta är det näst högsta antal
som noterats och överträffas bara av rekordåret 2003 (386 revir). Efter häckningssäsongen,
under september–december, iakttogs/hördes
kattugglor på 57 lokaler.
		
TP
Slaguggla Strix uralensis
Häckning konstaterades i 23 revir och revirhävdande hane/par registrerades i ytterligare 192,
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d.v.s. totalt 215 revir. I reviren med påbörjad
häckning lyckades 21 par producera totalt 41
ungar vilket innebär knappt två ungar/kull.
Antalet häckningar är något färre jämfört med
vad som rapporterats åren närmast innan. Från
september-december har sex fynd inkommit från
lika många lokaler.
		
TP
Lappuggla Strix nebulosa
Ett ex. sittande i stor asp invid vägen Mörkdal,
Söderfors 8/5 (Lars Gustavsson). Detta är det
enda fyndet under året vilket, i likhet med år
2000, innebär en bottennotering under den senaste tioårsperioden.
		
TP
Hornuggla Asio otus
Året inleddes med tre fynd i januari–februari.
Under våren hördes sedan ropande hanar/par
på sju lokaler och tillsammans med sommarens
38 hörda kullar registrerades således aktivitet
i totalt 45 revir. Det innebär ett något lägre
antal jämfört med genomsnittet för den senaste
tioårsperioden. Under september–november
registrerades vardera 1 ex. på fyra lokaler. Året
avslutades med ett decemberfynd. Totalt fyra
vinterfynd är något sämre än normalt.
		
TP

(Leo Larsson, Åsa Steinholtz m.fl.). Ytterligare
en observation finns från januari; 1 ex. Långtora
kyrka 15/1 (Matthis Kaby m.fl.). Under våren
iakttogs totalt 7 ex. på lika många lokaler 20/38/5 vilket är en halvering jämfört med fjolåret.
Endast ett fynd finns från sommaren; 1 ex. Norrboda, Gräsö 5-11/7 (Kajsa Mellbrand), vilket är
klart sämre än normalt. Under hösten, perioden
20/9-18/10, iakttogs sju ex. vid sex kustlokaler
vilket är i paritet med fjolåret. Mot slutet av
året ”återsamlades” ugglorna på Kungsängen
där som mest 2 ex. iakttogs 26/11-21/12 (Johan
Södercrantz, Anders Sennmalm m.fl.). Totalsumman för året stannar därmed på 21 ex.
		
TP
Pärluggla Aegolius funereus
Efter fem hyfsat bra år (medel 52 ex.) föll
antalet revirhävdande hanar till endast 20 ex.
Året upplevdes som extra magert då endast fem
av ugglorna hördes vid mer än ett tillfälle. De
flesta fynden är från rapportområdets västra
del. Ytterligare fyra observationer utan angivna
häckningsindicier har rapporterats från häckningstid. Från senhösten/vintern finns två fynd;
1 ex. Stenhagen, Uppsala 23/11-14/12 (Åke
Berg m.fl.) samt 1 spelande ex. Toftberget,
Upplandaängarna, Östervåla 30/12 (Per Johan
Ulfendahl m.fl.).
		
TP

Jorduggla Asio flammeus
I likhet med föregående år sågs jorduggla på
Kungsängen redan från årets första dag och här
iakttogs sedan som mest 3 ex. fram t.o.m. 14/4

Nattskärra Caprimulgus europaeus
Den första nattskärran för året rastade på Björn
18/5 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund), men

Nattskärra på bo, Rossholm, Hållnäs 25/7.
Foto: Barbro Sjölin Nilsson

Sällan fotograferade - ungar av nattskärra.
Foto: Barbro Sjölin Nilsson
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det var inte bara här som arten noterades längs
kusten under vårsträcket. I övrigt sågs 1 hane
Långskär, Söderarm 25/5 (Tommy Eriksson,
Tommy Lindell m.fl.) samt på Svenska Högarna
1 hane (även spelande) 27/5, 1 hona 30/5 och 1
hane 1/6 (Bill Douhan).
Under häckningssäsongen konstaterades 52
spelande eller i några fall lockande/födosökande
nattskärror på totalt 44 lokaler. Fördelningen
av etablerade revir kommunvis blev Enköping
2, Heby 1, Älvkarleby 2, Tierp 9, Östhammar
10, Norrtälje 17 samt Uppsala/Knivsta 11.
Fem tydliga områden med koncentrationer av
spelande nattskärror utmärktes; Hållnäshalvön,
norra Gräsö, södra Väddö, Skederid/Riala samt
området mellan Järlåsa norrut till Tarmlången/
Siggeforasjön, samtliga sedan tidigare kända
nattskärremarker.
Årets rekordartade resultat, 52 spelande, var
med största sannolikhet en effekt av en större
arbetsinsats från fågelskådarna p.g.a. den riksinventering som pågick 2007. Som jämförelse
var antalet rapporterade revir åren 2000–2006
som följer: 11, 11, 13, 21, 29, 36 resp. 18. Trots
intensifierade insatser år 2007 föreligger säkert
ett stort mörkertal. Hur stort, är omöjligt att säga,
men en gissning är att antalet konstaterade revir
utgör mellan 20 och 50 procent av det verkliga
antalet. Rapportområdet skulle i så fall ha haft
någonstans mellan 100 och 260 par detta år.
Häckning konstateras sällan, men från detta
år finns en rapport om 2 ad. med 2 1K vid Storvallen, Hållnäs 27/7 (Lennart Söderlund). Årets
sista nattskärra rapporteras från Alsike där 1 ex.
sågs 26/8 (Esa Aalto).
		
MT
Kungsfiskare Alcedo atthis
Ett vinterfynd från årets inledning; 1 ex. Skutskär 2/1 (Andreas Press). Under flyttningstid
i april gjordes tre fynd; 1 ex. Forsmarks bruk
7/4 (Mats Edholm), 1 ex. Västlands kyrka
14/4 (Göran Holmberg, Olle Thyrestam) och
1 ex. förbiflygande Granvik, Roslags-Bro 22/4
(Joakim & Gabriel Ekman). Inga observationer
med några starkare häckningsindicier har rapporterats, men kanske någon av följande skulle
kunna indikera häckning i närheten; 1 ex. Ulva
kvarn 25/5 (Anders Helander), 1 ex. Starfors,
Heby 15/7 (Magnus Klingse) och 1 ex. Övre

En härfågel medförde många nöjda fågelskådare
under ett par dagars tid vid gården Söderby i
Danmark. Foto: Martin Alexandersson

Föret, Uppsala 18-24/8 (Owe Rosengren m.fl.).
Från hösten har två observationer rapporterats; 1
ex. Svannäs, Hjälstaviken 27/8 (Helge Röttorp)
och 1 ex. Ulva kvarn 11/9 (Johan Södercrantz).
Tyvärr inga konstaterade häckningar detta år och
totalt sett färre fynd än normalt.
		
JS
Biätare Merops apiaster [16-18; 24-25; 1]
En biätare rastade några timmar vid Torvstig,
Skutskär 2/6 (*Torgny Sandström m.fl.). Fågeln
sträckte mot NO på eftermiddagen. Detta var
Torgnys andra fynd från tomten!
		
JS
Härfågel Upupa epops
[tidigare häckfågel; 140; 5]
Totalt fem fynd; två från våren och tre från
hösten. Årets första sågs komma på insträck
över havet från öster vid Svartklubben, Singö
15/4 (Johan Södercrantz, Ragnar Hall, Martin
Tjernberg) och följdes strax av 1 ex. Herräng,
Häverö 21/4 (Tony Mattsson). Samma fågel
skulle ha kunnat vara inblandad i båda dessa
observationer, men räknas ändå som olika. De tre
fynden under hösten var väl samlade i tiden till
början av september; 1 ex. Långgarn, Norrtälje
6/9 (Karl-Arne Rosling), 1 ex. Söderby, Danmark 9-11/9 (Gustav & Solveig Brugård m.fl.)
samt 1 ex. Gamla Uppsala kyrka 10/9 (Håkan
Andersson).
Individen vid Söderby i september kunde
beskådas av många besökare då den höll till i
paret Brugårds trädgård i tre dagar.
		
JS
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Göktyta Jynx torquilla
Årets första göktyta rapporteras från Norra
Ingvasta, Ekeby redan 17/4 (Per Unger), men
det dröjde ytterligare en dryg vecka innan tytor
började anlända mer allmänt. Sammantaget har
det inkommit rapporter om i storleksordningen
193 revir med sjungande hanar fram till början
av augusti och i elva av dessa konstaterades även
häckning. Den kommunvisa fördelningen av
antalet revir var som följer (antalet häckningar
inom parentes): Uppsala/Knivsta 65 (2), Enköping 29 (1), Östhammar 28 (2), Norrtälje 25 (3),
Tierp 23, Älvkarleby 9, Heby 9 (3) samt Håbo
3 och del av Sala 2. Årets sista göktyta sågs vid
Gesved, Bälinge 17/8 (Henrik Berg).
Årets resultat är rejält sämre jämfört med
2006 då minst 280 spelande göktytor rapporterades och tretton häckningar konstaterades.
Det innebär också ett kraftigt trendbrott i en
följd av år med en positiv utveckling i antalet
rapporterade tytor.
BD
Gråspett Picus canus
År 2007 blev ett betydligt sämre år än 2006,
faktiskt det sämsta hittills under 2000-talet,
undantaget bottenåret 2001. Det gäller såväl
ströfynd under vintern som antalet fynd under
häckningstid. Då arten vintertid rör sig över
stora, eller mycket stora, arealer är det svårt att
uppskatta antalet övervintrande fåglar, men det
torde ha rört sig om minst ett 20-tal. Gråspetten
blir mer stationär under häckningstid (april–juni)
och noterades då på minst tio lokaler. Endast
en häckning konstaterades; vid Björnbacka på
Hållnäshalvön, där en gammal fågel sågs mata
en tiggande ungfågel 29/6 (Ulrik Lötberg).
Gråspetten förekommer i biotoper som inte
besöks överdrivet flitigt av fågelskådare och
mörkertalet är antagligen stort. En försiktig
gissning är att landskapet Uppland i nuläget
regelbundet håller minst fem, men mer troligt
10–15, häckande par. Så gott som samtliga revir
finns i den nordvästra och norra delen, även om
en viss spridning mot sydväst kan skönjas. Gråspetten är fortfarande, vilket kan tyckas märkligt,
påtagligt fåtalig i landskapets östra del.
		
AE

Mindre hackspett Dendrocopos minor
Antalet konstaterade häckningar som rapporterats, elva (Östhammar och Norrtälje vardera
4 samt vardera 1 i Uppsala/Knivsta, Enköping
och Håbo), är en upp jämfört med föregående
år medan fynd under häckningstid i inte helt
osannolik häckningsbiotop har inkommit från
ytterligare 182 lokaler. Av dessa stod Uppsala
för en tredjedel, 61, och den kommunvisa fördelningen i övrigt var Norrtälje 33, Östhammar
23, Heby 20, Tierp 18, Enköping 17, Håbo 6 och
Älvkarleby 4 fynd. Detta är en glädjande uppgång jämfört med mer blygsamma 104 lokaler
2006 som dock var ett dåligt år.
Att avgöra vad som är fynd under häckningstid i ”inte helt osannolik häckningsbiotop” är
en grannlaga uppgift och resultatet av en dylik
granskning kan variera avsevärt från ledamot
till ledamot i Rrk, även om grundmaterialet är
detsamma. Det finns ett flertal källor till huvudbry. Det är ofta inte helt lätt att utifrån rapporten
avgöra om ett specifikt fynd är att anse som ett
nytt revir och inte detsamma som ett annat, även
om lokalangivelsen är annorlunda. Vad är sedan
häckningstid för en art som mindre hackspett?
Här har i första hand mars t.o.m. juli använts
vilket kanske kan ifrågasättas. I några fall,
beroende på om lokalen tidigare är känd för att
kunna hysa arten eller om tilläggsinformationen
angivit häckningsindicier, har iakttagelser under
den första tredjedelen av augusti även medtagits.
Det finns även andra faktorer som spelar in och
som är omöjliga för Rrk att avgöra riktigheten
i, t.ex. om angiven lokal är att anse som lämplig
för häckning eller ej. Summa summarum är att
det angivna antalet fynd från häckningstid mest
är att se som en indikation på hur rapporteringen
har varit jämfört med andra år. Förhoppningsvis
ger den även en viss uppfattning om beståndsutvecklingen.
Avslutningsvis kan här nämnas ett par lite
udda fynd från årets rapportering. Även om arten
tillhör de så kallade invasionsarterna och det
därför förekommer mer eller mindre kraftiga
flyttningsrörelser vissa höstar är det sällan man
ser individer på regelrätt sträck, särskilt över
öppet hav (arten ses långt från varje höst på
Svenska Högarna). Ett sådant fynd finns dock
från denna höst; 1 ex. på insträck från öster vid
Skatudden 4/10 (Mats Edholm, Brita Tibell).
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Hur pass udda det är att mindre hackspett förtär
körsbär vet jag inte, men 1 hona sågs inta dylik
föda vid Krusenberg 6/8 (Ragnar Hellspong).
BD
Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Under häckningstid gjordes fynd på 16 lokaler
och en häckning konstaterades. Glädjande
nog hittades hela sju revir i Upplandsdelen av
Färnebofjärdens nationalpark, vilket är fler än
vad som rapporterats härifrån på länge. Arten
missgynnas kraftigt av det moderna skogsbruket,
men det finns ett visst mörkertal i kanske främst
suboptimala biotoper. Det uppländska beståndet
torde uppgå till minst 40 par.
		
AE
Trädlärka Lullula arborea
Från 2007 har 168 sjungande hanar rapporterats
från cirka 140 lokaler vilket är det högsta antalet
sedan rapporteringen började. Häckningar konstateras sällan, men följande har rapporterats;
3 par Hälleby, Östuna 8/6 (Tomas Pärt), 1 par
med flygga ungar Malsättra, Harg 21/7 (Johan
Södercrantz m.fl.) samt sannolikt 3 par (som
mest 13 ex.) Vedyxatippen, Danmark mitten av
augusti till början av september (Håkan Andersson, Anders Svensson m.fl.).
Trädlärkans utveckling i Uppland måste anses vara synnerligen glädjande. Betänk att endast
15 sjungande hanar rapporterades 1987! Orsaken
till denna positiva utveckling torde åtminstone
delvis bero på mildare vintrar i övervintringsområdena, Mellan- och Sydeuropa, under senare
år. Utvecklingen hos oss stämmer väl överens
med sträcksummorna från Falsterbo där 2007
blev det bästa året sedan räkningarna startade på
nytt här 1973. Den högsta dagssumman här blev
hela 1 445 ex. 2/10. Inget motsvarande finns från
Uppland, men 13 ex. mot SV över Kvarnberget,
Hjälstaviken 19/9 (Pekka Westin) förtjänar ändå
att nämnas.
		
PH
Berglärka Eremophila alpestris [?; 216; 5]
Den berglärka som upptäcktes vid södra Vendelsjön juldagen 2006 stannade kvar in på det
nya året och fanns kvar till åtminstone 13/1
(Thomas Pless m.fl.). Två dagar senare, 15/1,
sågs 4 ex. tillfälligt Hårbyslätten (Anders &

Tommy Eriksson) och i andra änden av året sågs
1 ex. Hjälstaviken 8/11 (Yngve Hareland). Tre
fynd av sammanlagt sex individer detta år, men
det första fyndet påverkar inte totalbilden då det
redan finns med för 2006.
		
PH
Backsvala Riparia riparia
Ytterst mager rapportering om häckningsförekomster; cirka 30 bohål Herräng, Häverö 1/7
(Swen Wijk) samt cirka 110 bohål Ekilla, Yttergran 24/7 (Anders & Tommy Eriksson).
		
JS
Större piplärka Anthus richardi [1; 56; 2]
Två fynd även detta år, båda från början av
oktober; 1 ex. mot SV Svenska Högarna 5/10
(Anders & Tommy Eriksson) och 1 ex. mot SV
Örskär 7/10 (Jonas Nordin, Petter Haldén, Jan
Wärnbäck m.fl.).
		
JS
Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni [0; 5; 1]
1 ex. rastande Örskär 6.10 (*Martin Irestedt,
*Peter Nilsson m.fl.). Fyndet passar väl in bland
de fem tidigare fynden som alla ligger inom
perioden 30/9-6/10.
		
JS
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Blott tre vårfynd har rapporterats; vardera 1 ex.
Årike Fyris 10/5 (Håkan Andersson), Kungsängen 14/5 (Per Andersson, Erik Blomgren m.fl.)
och Vendelsjön 19/5 (Ülo Ignats).
Höstens första fynd gjordes 31/8 då 1 ex.
noterades vid Fjärdhundraslätten (Pekka Westin)
och 2 ex. vid Hovgårdstippen (Håkan Andersson). Flest rapporter finns från Hjälstaviken där
arten observerades med enstaka exemplar elva
dagar under perioden 2-28/9. Övriga höstfynd
gäller enstaka individer på följande lokaler:
Faxan, G:a Uppsala 1/9, Fjärdhundraslätten 3/9,
Lövstaslätten 6 och 11/9, Dragmansbo, Altuna
7/9, Björn 8/9, Kungsängen 12, 16, 22 och 23/9,
Arholma 18/9, Skatudden 20/9, Västerskäret,
Singö 23/9 samt Svenska Högarna 29/9.
		
JS
Skärpiplärka Anthus petrosus
Tre inlandsfynd har rapporterats; ett från våren: 1
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Forsärlehona vid Karlholmsbruk. Arten är just nu inne i en mycket expansiv etableringsfas i landskapet.
Foto: Ulrik Lötberg

ex. Kärven 8/4 (Mats Edholm, Brita Tibell) och
två från hösten: 1 sträckande ex. Örbyhus slott
19/9 (Jan Wärnbäck) och 2 ex. Hjälstaviken 25/9
(Pekka Westin m.fl.).
		
JS
Ängspiplärka Anthus pratensis
Ett vinterfynd; 1 ex. södra Vendelsjön 1/1 (Anders Arnell).
		
JS
Citronärla Motacilla citreola [0; 16; 1]
En hane vid Kungsängen, Uppsala 24/4 (*Johan Södercrantz, Tomas Carlberg, Per Alström
m.fl.).
JS
Forsärla Motacilla cinerea
Inte mindre än nio säkerställda häckningar har
rapporterats 2007 (samtliga med lyckat resultat!); 1 par + 2 1K Gamla bron, Västland 27/3-7/8
(många rapportörer), 1 par + 1 1K Untraverket,
Båtforsområdet 29/3-5/8 (Tommy Eriksson
m.fl.), 1 par + 2 1K Dragby, Skuttunge 31/3-19/9
(Lillemor Svedin), 1 par + 1 1K Forsmark 2/4-

21/7 (Joakim Djerf, Lars Lundstedt m.fl.), 1 par
+ 2 1K Harg 5/4-22/5 (Wilhelm Dietrichson, Per
Edenius), 1 par + 2 1K Johannisfors, Forsmark
7/4-28/7 (Anders Sennmalm, Leif Östman,
Jan Wärnbäck m.fl.), 1 par + 2 1K Ytterkvarn,
Skattmansöådalen 19/5-21/7 (Yngve Hareland,
Bengt Ottosson m.fl.), 1 par + 3 1K Hårsbäcksdalen, Västerlövsta 19/5-14/7 (Yngve Hareland,
Magnus Klingse m.fl.) samt 1 par + 1 1K Ullfors,
Tierp 27/5 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Därtill har starka indicier på häckning
inkommit från ytterligare tre lokaler; 1 par
Strömsberg, Tolfta 21/4-18/5 (Calle Elfström,
Berndt Godin), 1 hona med föda åt ungar Huddunge kyrka 1/6 (Petter Haldén) och 1 1K Ulva
kvarn 29/6 (Lillemor Svedin).
		
JS
Sädesärla Motacilla alba
Vårens sädesärlor anlände mycket tidigt. Den
första sågs vid Högby, Nysätra redan 12/3
(Matthis Kaby, Johan Södercrantz) och under
perioden 23-28/3 rapporterades ytterligare 18
individer.
		
JS
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Sidensvans Bombycilla garrulus
Inga stora flockar (≥250) har rapporterats från
årets inledning och vårens sista rapporterade var
10 ex. Örskär 6/5 (UOF) och 2 ex. Långsandsörarna samma dag (Per Johan Ulfendahl).
Tidiga höstfynd var 2 ex. Fågelsundet 16/9
(Lennart Söderlund) och 2 ex. Forsmark 17/9
(Joakim Djerf). Året avslutades utan att det blev
någon större flyttning av sidensvansar. De enda
större flockar som rapporterats är 350 ex. Örsten,
Singö 7/10 (Mattis, Anders & Simon Jansson)
samt 250 ex. Valsätraskolan, Uppsala 22/10 (Ulf
Gärdenfors).
		
PH
Strömstare Cinclus cinclus
Häckning konstaterades i holk under stenbron
i Johannisfors, Forsmark. Paret fanns på plats
från åtminstone 7/4 (Teet Sirotkin) och två
nyligen flygga ungfåglar sågs strax nedströms
bron i början av juni (Peter Hunger). I samma
bro häckade för övrigt ett par forsärla! Häckning
kanske ägde rum även vid Dragby, Skuttunge
där en tidvis sjungande hane sågs 15/3-1/6 (Lillemor Svedin).
Nio häckningar har hittills konstaterats i
rapportområdet under 2000-talet, varav två vid
Johannisfors (2001 och 2007). Med en bättre
uppföljning av våra rinnande vatten skulle säkerligen fler häckningar hittas; både av strömstare
och forsärla!
		
PH
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Under vintern 2006-2007 (december–februari)
gjordes 53 fynd av 63 ex. vilket är det högsta
någonsin i rapportområdet. Under december
månad gjordes 24 fynd av 27 ex. vilket också det
är ett högt antal endast överträffad av december
2006 med 30 fynd (34 ex.).
För 10 år sedan ansågs 5–10 ex. vara en
normal vintersumma, idag är en motsvarande
snarare femtio! Gärdsmygen är uppenbarligen
en av klimatförändringens vinnare.
		
PH
Järnsparv Prunella modularis
Inga vinterfynd. På Svenska Högarna ringmärktes totalt 77 ex. 30/9-5/10. Av de tolv som
fångades 1/10 bar en av dem redan finsk ring

(Bill Douhan, Anders & Tommy Eriksson).
		
PH
Rödhake Erithacus rubecula
Under vintern 2006–2007 (december–februari)
gjordes tolv fynd av lika många individer. Det
enda vintern som har fler fynd är 2000/2001
med minst 14.
Under december observerades fem ex. på
lika många lokaler enligt följande: Bergsgatan,
Norrtälje 6/12 (Bill Douhan), Reningsverket,
Uppsala 8/12 (Fredrik Thernlund), Sunnerstaviken, Uppsala 9/12 (Peter Samuelsson), Övre
Föret 16/12 (Henrik Berg) samt Slottsbacken,
Uppsala 17/12 (Anssi Laurila).
		
FF
Blåhake Luscinia svecica
Som vanligt gjordes vårens observationer under
en begränsad tidsperiod kring mitten/slutet av
maj, denna gång 13-27/5. Flest, 10 ex., rapporteras från Örskär 18/5 och av dessa ringmärktes
sju. Därtill kontrollerades en som redan bar finsk
ring. Den hade försetts med ring på Lågskär,
utanför Åland, föregående dag (Torbjörn Fagerström, Jan Wärnbeck m.fl.).
Inlandsfynd rapporteras sällan från våren,
men följande har inkommit: 3 ex. Hållen, Hållnäs 17/5 (Anssi Laurila), 1 sj. hane Övre Föret
17/5 (Tomas Pärt), 1 hane Strömsberg, Tolfta
18/5 (Calle Elfström), 1 hane Uppsala reningsverk 20/5 (Per Haglind) samt 1 hane Linnés
Hammarby 22/5 (Oscar Jonsson).
Hösten är den årstid då arten rastar i betydligt större omfattning i rapportområdet och de
största ansamlingar som har rapporterats är: 25
ex. Björn 26/8 (Ulrik Lötberg m.fl.), 16 ex. Lilla
bron, Lövstaslätten 8/9 (Per Johan Ulfendahl)
och 18 ex. Kungsängen 8/9 (Tomas Pärt).
		
PH
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Våren började med 1 utf. hane Ängby, Knivsta
redan 2/3 (Fredrik Friberg) och följdes sedan
av ytterligare några vårfynd på lokaler från
vilka inga indikationer på häckning sedan rapporterats; 1 ad. hane Uppsala reningsverk 17/4
(Oskar Löfgren, Martin Tjernberg m.fl.), 1 honf.
Hågadalen 27/4 (Leo Larsson m.fl.), 1 honf.
Västland 30/4-1/5 (Bo Hellberg m.fl.) samt 2
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hanar Svenska Högarna 27/5 (Bill Douhan).
Den svarta rödstjärten är en riktig doldis
under häckningstid vilket gör det svårt att med
säkerhet slå fast att häckning har ägt rum. Två
konstaterade häckningar har dock rapporterats;
dels från Gruvtornet i Dannemora 24/4-5/8 där
honan den 5/7 sågs flyga med mat i näbben in i
en av byggnaderna (Curt Johnsson) och dels från
Örskär där arten sågs 5/5-25/7, bl.a. en hona med
mat i näbben 5/6 (Leif & Kersti Östman).
Ytterligare rapporter om mer eller mindre
troliga häckningar har inkommit från en handfull
lokaler; 1 par (sannolikt avbruten häckning) f.d.
sågområdet Knivsta 16/4-18/5 (Kenth Kärsrud
m.fl.), 1 stationärt ex. Nordrona, Norrtälje 4/7
(Jonas Karlsson), 1 1K (från genomförd häckning i närheten?) Nyläget, Singö 5/7 (Joakim
& Rune Johansson), 1 1K Skattmansöbacken,
Österunda 21/7 (Bengt Ottosson) samt 2 1K i
Tierp centrum kring mitten av september (Ulf
Blomquist).
Andra fynd under häckningstid, som i något/
några fall också kan betyda häckning i närheten, som rapporterats är; 1 sj. hane Forsmarks
kärnkraftverk 21/5 (Joakim Djerf), 1 sj. hane
Boländerna, Uppsala 3-8/6 (Håkan & Camilla
Andersson), 1 hane Älvkarlebyforsarna, Älvkarleby 17/6 (Marcus Thuresson gnm Esbjörn
Nordlund), 1 ad. hane som varnade vid Hagviken, Kalmar 17/6 (Ulrich Jessen), 1 ad. hane
födosökte vid Bergstugan, Gottröra 19/6 (Bill
Lindwall) samt 1 ad. hane Björn 19/7 (Lennart
Söderlund).
Föregående år rapporterades endast ett
höstfynd, men från detta år finns ett mer normalt
antal; 1 ad. hane Fågelsundet 22/8 (Hans-Erik
Nordin), 1 ex. Svenska Högarna 18/9 (Jonas
Karlsson), 1 ex. Björn 29/9 (Mats Westberg
m.fl.), 1 1K och 1 ad. hane Svarthamn, Skutskär
6/10 (Kristoffer Lager, Per Johan Ulfendahl
m.fl.), 1 honf. båthamnen, Herräng 15/10 (Helge
Röttorp) samt 1 ad. hane Örskärs fyr 20/10
(Martin Irestedt).
Två säkerställda och fem troliga häckningar,
ytterligare sex observationer under häckningstid
samt fem och sex ströfynd under vår respektive
höst innebär återigen ett gott år för arten. Man
kan undra hur många par det egentligen häckar i
rapportområdet. Rrk uppmanar alla att bättre föl-

ja upp iakttagelser under häckningstid på lokaler
som kan tänkas vara möjliga för häckning.
		
PH
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Första observationen för året gjordes redan 1/4
vid Torvalla, Husby-Sjuhundra (Jocke Söderhäll). Det dröjde dock till 13/4 innan arten rapporteras mer allmänt spridd i rapportområdet.
		
PH
Ringtrast Turdus torquatus
Vårens första ringtrastar sågs 15/4, dels vid
Lagga (Annika Rastén m.fl.) och dels vid Hållnäs (Staffan Söderlund). Toppen nåddes kring
månadsskiftet april/maj då som mest 7 ex. sågs
vid Hållen, Hållnäs under den sista veckan av
april och den första veckan i maj. Den sista
rapporterade vårobsen är från Ledskär 29/5 (Jan
Wärnbäck, Martin Molin).
Totalt gjordes 34 fynd av 50 fåglar under
våren, vilket är ett mycket högt antal. Våren 2005
sågs nästan lika många, 49, medan medeltalet
för åren 2003–2006 ligger på 31. Förekomsten
varierar en hel del från vår till vår beroende på
vårens karaktär. Bakslag i vädret med snö i månadsskiftet april/maj gör att traststräcket stoppas
upp och fler ringtrastar än normalt upptäcks i de
ansamlingar av trastar som då ses näringssöka
på öppna marker.
Höstfynd är alltid fåtaliga, detta år finns bara
tre; vardera 1 ex. Björn 1 och 4/10 (Ulrik Lötberg
m.fl.) samt 2 ex. Svenska Högarna 7/10 (Leo
Larsson, Åsa Steinholtz).
		
AL
Björktrast Turdus pilaris
Bortsett från som mest 1 000 ex. kring Kungsängen, Uppsala 8-10/1 (Martin Tjernberg m.fl.)
finns inga rapporter om stora ansamlingar från
årets första månader. Från vårsträcket har dock
några stora antal (≥500) rapporterats från mitten/
slutet av april; dels som rastande: 800 ex. Kogrundet, Harg 15/4 (Björn Lundgren) och 500 ex.
Husby-Långhundra kyrka 19/4 (Anders Eriksson) och dels som sträckande: vid Fågelsundet
820 ex. 16/4 (Lennart Söderlund, Ulrik Lötberg)
och 860 ex. 25/4 (Lennart Söderlund).
AL
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Taltrast Turdus philomelos
Bara ett vinterfynd (vilket dock är normalt); 1
ex. Kungsängen, Uppsala 8/12 (Fredrik Bondestam).
		
AL
Rödvingetrast Turdus iliacus
Endast ett vinterfynd har rapporterats, från
årets början; 1 ex. Ultuna, Uppsala 15/1 (Annika Rastén). Annars inga anmärkningsvärda
observationer.
		
AL
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Fem vinterfynd har rapporterats, samtliga från
januari: 1 ex. Ulva kvarn 1/1 (Kenneth Pless), 1
ex. Kungsängen 3/1 (Kenth Kärsrud), 1 ex. Korsbacken, Danmark 18/1 (Kenth Kärsrud), 1 ex.
Rölunda, Häggeby 20/1 (Anders Helander) och
1 ex. Klockarboda, Danmark 30/1 (Lars Lundstedt). Samtidigt som björktrastarna sträckte
som bäst förbi Fågelsundet i mitten/slutet av
april, passerade även stora antal dubbeltrastar
samma lokal; som mest 124 ex. 16/4 (Lennart
Söderlund, Ulrik Lötberg), 95 ex. 25/4 och 87
ex. 26/4 (Lennart Söderlund). Även från Örskär
rapporteras stora antal på sträck; 75 ex. 5/5 och
50 ex. 6/5 (Mikael Malmaeus m.fl.).
		
AL
Gräshoppsångare Locustella naevia
Årets första hördes sjunga vid Hjälstaviken 6/5
(Petter Andersson m.fl.) vilket är normalt sett
till både datum och lokal. Flest registrerades
på Marma skjutfält där 38 ex. inräknades natten 10-11/7 (Per Johan Ulfendahl m.fl.). Årets
sista gräshoppsångare sågs i fält vid Söderby,
Danmark 10/9 (Rolf Nordin m.fl.).
		
PH
Flodsångare Locustella fluviatilis
Jämfört med andra nattsångare presterade
flodsångare förhållandevis svagt det gångna året
och 2007 går till historien som ett normalår för
att vara 2000-talet. Under perioden 20/5-12/7
hördes 23 fåglar vilket kan jämföras med i genomsnitt 22 under 2000-2007.
		
PH

Vassångare Locustella luscinioides [2; 81; 7]
Under 2007 hördes vardera en sjungande hane
på sju lokaler i rapportområdet; Filmsjön 6-9/5
(Håkan Andersson m.fl.), Brosjön, Roslags-Bro
12/5-6/7 (Karl-Olov Johansson, Åke Tidigs
m.fl.), Dannemorasjön 12/5 (Curt Johnson,
Annika Rastén), Dalbyviken 16-17/5 (Håkan
Olsson m.fl.), Kråkbo, Vendelsjön 30/6 (Mats
Westberg m.fl.), norra Hjälstaviken 19/5-24/7
(Ingrid Åkerberg m.fl.) samt södra Hjälstaviken
17/6-4/7 (Ingrid Åkerberg m.fl.).
Sju hanar är bara en sämre än rekordåret
2003 (Ytterligare två satt i Garnsviken, Sigtuna,
en hårsmån utanför rapportområdets gräns). Fynden var som vanligt koncentrerade till vassrika
Mälarvikar och slättsjöar som Hjälstaviken och
Vendelsjön.
		
PH
Fältsångare Acrocephalus agricola [0; 0; 1]
Upplands första fältsångare fångades och
ringmärktes på Svenska Högarna 27/5 (Bill
Douhan, Hans Ryttman). Fyndet är det 19:e i
landet. Bara några dagar senare (3/6) hittades
Upplands andra fältsångare, denna gång dock
i Stockholms rapportområde, närmare bestämt
på Horssten, Värmdö. Under dagarna fram t.o.m.
10/6 gjordes även fynd på Gotska Sandön och
Landsort (Srm).
		
PH
Busksångare Acrocephalus dumetorum
[0; 165; 17]
Äntligen ett bra busksångarår! Efter de senaste
årens berg- och dalbana i antal fynd, där det i
ärlighetens namn mest varit dal, innebar 2007 ett
rekordår! Inte mindre än 17 sjungande hanar på
16 lokaler har rapporterats. Flera av dem stannade länge och i synnerhet hanen i Librobäck har,
av antalet rapporter att döma, hörts av åtskilliga.
Inga indicier på häckning har inkommit.
Samtliga fynd: 1 hane Librobäck, Uppsala
1/6-5/7 (Pekka Westin m.fl.); 1 hane Tunabergskolonin, Uppsala 2-3/6 (Pekka Westin, Raoul
Wexius); 1 hane Norrboda, Gräsö 3-9/6 (Petter
Haldén m.fl.); 1 hane Björn 4/6 (Ulrik Lötberg,
Lennart Söderlund); 1 hane Altuna kyrka 5-19/6
(Carl-Johan Pettersson m.fl.), dock 2 hanar
8-9/6 (Ragnar Hall m.fl.); 1 hane Boländerna,
Uppsala 6-8/6 (Fredrik Litsgård m.fl.); 1 hane

63

En av årets många busksångare, denna fotograferad vid Librobäck. Foto: Ulf Florman

Gräsbo, Film 7/6 (Mats Edholm, Brita Tibell);
1 hane Järlåsa 7/6 (Anders & Mattis Jansson); 1
hane Norsviken, Roslags-Bro 11-13/6 (Lennart
Larsson); 1 hane Ovansjön, Rasbo 12-13/6 (Mats
Edholm); 1 hane Kassviken, Alstasjön 13/6-4/7
(Petter Andersson m.fl.); 1 hane Börstil kyrka
17/6 (Magnus Liljefors); 1 hane Nygård, Tegelsmora 21/6 (Mats Edholm); 1 hane Röloppe,
Giresta 21-28/6 (Lars Eric Rahm m.fl.), 1 hane
Ytterskär, Väddö 24/6 (Lennart Larsson) samt
1 hane Nynäs, Ledskärsområdet 2-18/7 (Ruben
Sven Eric Swanqvist & Bjarne Hallman m.fl.).
I Upplandsdelen av Stockholms rapportområde gjordes fyra fynd vilket är ett jämförelsevis
hyfsat antal, dock inget rekord.
		
PH
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Totalt hördes i storleksordningen 117 skönsjungande kärrsångare i rapportområdet under
perioden 16/5-10/7. Rapporteringen har sedan
slutet av 1980-talet varit tämligen stabil kring
hundratalet sjungande hanar/år; som lägst 62
hanar både 1992 och 2000 och som högst 142 år
2005. Nämnas kan att hela 18 ex. ringmärktes på

Svenska Högarna 26/5-2/6 (Bill Douhan).
		
PH
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
I Tämnaren hördes totalt 24 sjungande hanar
10-13/6 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson). Av
dessa fanns 19 i Sörsjön där även fem honor iakttogs. Från Vendelsjön rapporteras sammantaget
9 hanar 8/5-10/7 (Thomas Pless m.fl.) vilket är
tangerat rekord för lokalen. Redan 1976 hördes
lika många hanar i Vendelsjön vilket då var 35
procent av alla rapporterade trastsångare i landet!
Därutöver hördes vardera 2 hanar på två lokaler
och vardera 1 hane på åtta lokaler. Totalt registrerades 45 sjungande hanar i rapportområdet
2007 vilket är mycket nära genomsnittet för åren
2000–2007 (46).
		
PH
Höksångare Sylvia nisoria
Arten har rapporterats från fem lokaler under
häckningstid vilket är lika många som föregående år. Intressant, och glädjande, är att häckning har konstaterats på tre av dessa. På Rödlöga, Blidö hördes 2 sjungande hanar 3/6 (Clas
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Cronlund) och att åtminstone en häckning hade
genomförts konstaterades 15-17/7 då en hane
sågs tillsammans med 2 1K (Weine Erlandsson,
Zacke Svensson m.fl.). På Vidinge, Rådmansö
fanns 1 sjungande hane 27/5 (Tommy Eriksson
m.fl.) och den 23/6 sågs här en adult med mat i
näbben (Stig Holmstedt). Även på Kudoxa, Blidö
genomfördes häckning då en adult hane sågs
mata ungar i bo (Stig Holmstedt). Resterande
två fynd under häckningstid är; 1 3K+ hane
ringmärkt Svenska Högarna 27/5 (Bill Douhan)
och 1 sj. hane Sennebyhaken, Väddö 18/7 (Per
Jakobsson).
Tre konstaterade häckningar och ytterligare
tre sjungande hanar innebär lika många revirhävdande hanar som 2006. Lokalerna är i stort sett
desamma med den skillnaden att Kudoxa ersatte
Stora Rävskär, Rådmansö som häckningslokal.
Ett enda höstfynd har rapporterats; 1 ex. hörd
Långsandsörarna 25/8 (Per Johan Ulfendahl).
Det är påfallande skralt med information
kring fynden i Svalan av denna i Uppland
ovanliga häckfågel. Eftersom vi vet så lite om
artens numerär och utbredning är det synnerligen
angeläget att alla fakta – inte bara antal, lokal
och datum – rapporteras. Höksångarobservatörer
ombedes härmed använda informationsfältet i
Svalan frikostigt! När det larmas i BMS uppskattas det enormt om samma information också kan
läggas in i Svalan!
		
PH
Svarthätta Sylvia atricapilla
Från årets inledning finns vinterfynd rapporterade från Norrtälje där 2, kanske 4, olika hanar
uppehöll sig vid fågelmatningar 31/1-27/2 (Lars
Ståhle, Kristoffer Stighäll m.fl.). Nya svarthättor
anlände sedan ovanligt tidigt; redan 15/4 hördes
en sjungande Friberga, Kulla (Camilla & Håkan
Andersson), följd av 1 hane Bäcklösa 17-18/4
(Bo G Svensson m.fl.) och 1 hane Gottsunda 1822/4 (Jean-Paul Lösing m.fl.). De tidiga fåglarna
kanske tillhör den kategori av svarthättor som
under senare tid, i allt större omfattning, har
börjat övervintra i Nordeuropa. Inga decemberfynd men ett par observationer från november
kan nämnas; 1 honf. Bärbyhage, Uppsala 3/11
(Pekka Westin) och 1 honf. Nyby, Söderby-Karl
14/11 (Lennart Larsson).
		
PH

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
[4; 171; 8]
Tack vare varma vindar från sydost i slutet av
maj och i juni förärades Uppland med ett förhållandevis gott antal lundsångare, åtta, mellan
27/5-17/6; på Svenska Högarna 1 sj. hane 27/5
samt vardera 1 ex. ringmärkt 27 och 29/5 (Bill
Douhan), 1 sj. hane Långskär, Söderarm 27/5
(Tommy Eriksson m.fl.), 1 sj. hane Örskär 619/6 (Petter Haldén m.fl.), 1 sj. hane Fågelsundet
10/6 (Lennart Söderlund) och slutligen 1 sj. hane
Torkeln, Lövstabukten 17/6 (Oskar Löfgren).
Det är det högsta antalet sedan 2003 då elva ex.
påträffades.
		
PH
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus
[1; 182; 7]
Från första veckan i oktober rapporteras sju
individer enligt följande: på Svenska Högarna 1
ex. 2/10 (Tommy Eriksson) och 1 ex. 4/10 (Anders Eriksson m.fl.); på Björn 1 ex. 4/10 (Ulrik
Lötberg) och 1 ex. 6/10 (Per Alström m.fl.) samt
totalt 3 ex. Örskär 6-7/10 (Martin Irestedt m.fl.)
varav en sågs båda dagarna.
		
PH
Taigasångare Phylloscopus inornatus
[1; 183; 11]
Totalt har i storleksordningen 13 individer
rapporterats från perioden 23/9-7/10, alla från
antingen Björn, Örskär eller Svenska Högarna.
Även om dessa tre giganter normalt dominerar
fyndbilden brukar det vanligtvis finnas åtminstone något fynd från någon annan plats, men så
inte denna höst. På Björn sågs vardera 1 ex. 26/9
(Ulrik Lötberg m.fl.), 6/10 (Weine Erlandsson
m.fl.) och 7/10 (Ulrik Lötberg). På Västerskian
(Björns skärgård) sågs 2 ex. 6/10 (Weine Erlandsson m.fl.) varav en förmodligen var samma
individ som tidigare under dagen hade setts på
Björn. På Örskär sågs 1 ex. 30/9 (Martin Irestedt)
och 3 ex. 7/10 (Peter Nilsson m.fl.). Slutligen
observerades på Svenska Högarna vardera 1 ex.
23/9, 24/9 (Helge Röttorp), 1/10, 2-3/10 (Tommy
Eriksson m.fl.) samt 5/10 (Bill Douhan).
Därtill sågs en obestämd taigasångare/
bergstaigasångare på Rödlöga, Blidö 20/10
(Johan Hydén).
		
PH
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Rastande gransångare på Björn. Foto: Ulrik Lötberg

Lövsångare, utan konkurrens Sveriges vanligaste
fågel med ca 13 miljoner par. Foto: Ulrik Lötberg

Videsångare Phylloscopus schwarzi
[0; 10; 1]
Ett ex. Rarrisvassen, Örskärssund, Örskär 6-7/10
(*Martin Irestedt, Peter Nilsson & Jonas Nordin
m.fl.). Första fyndet för Örskär, det tionde i rapportområdet och det elfte för landskapet Uppland. Fynden ligger väl spridda inom perioden
30/9-21/10 med mediandatum 9/10.
		
PH

Högarna observeras flyttande individer så sent
som i månadsskiftet maj–juni (Bill Douhan).
Även om vi här ovan har rensat fyndmaterialet
från sena flyttare, t.ex. 10 ex. Örskär 17/5, är
koncentrationen av fynd till den östra delen av
rapportområdet påtaglig. Från Norrtälje och
Östhammars kommuner rapporteras t.ex. 39
resp. 29 sjungande hanar medan motsvarande
antal för det mer skådartäta Enköpings kommun är blott 3. En utblick till omkringliggande
rapportområden visar att det här i genomsnitt
rapporterats 10–20 fynd från häckningstid under
2007 i Gästrikland, Västmanland, Södermanland
respektive Stockholmstrakten.
Året avslutades med ett par sena höstfynd;
1 ex. Ultuna 17/11 (Peter Samulsson) och 1 ex.
Bäcklösa 19/11 (Richard Sundin m.fl.).
		
PH

Brunsångare Phylloscopus fuscatus [0; 10; 1]
Ett ex. sågs på Svenska Högarna 7 och 13/10
(*Leo Larsson, *Jean-Paul Lösing m.fl.). Det
tionde fyndet i såväl rapportområdet som landskapet. Fynden är väl spridda inom perioden
28/9-27/10. Lite förvånande är att mediandatum
är 6/10, d.v.s. tre dagar tidigare än för videsångare. I ett nationellt perspektiv är videsångaren
den tidigare av de två.
		
PH
Gransångare Phylloscopus collybita
Året inleddes med ett rent vinterfynd; 1 ex.
Kallön, Heby 2/1 (Sören Franceen) vilket är
mycket ovanligt. Cirka 140 revir har sedan rapporterats från artens häckningstid, men problemet har som vanligt varit att särskilja genuina
häckfåglar från sena förbiflyttare. På Svenska

Lövsångare Phylloscopus trochilus
En mycket sen individ rastade på Sennebyhaken
21/10 (Joakim Ekman, Björn-Owe Larsson). I
Svalan finns tre fynd registrerade från Upplands
rapportområde efter 15/10; Björn 19/10 1996
samt Svenska Högarna 17/10 2002 och 18/10
2006. De på Svenska Högarna ringmärktes.
		
PH
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Mindre flugsnappare Ficedula parva
Från våren har tolv ex. rapporterats på rastlokaler, därav tio på Svenska Högarna 26/5-2/6 (Bill
Douhan). Därtill har totalt 24 sjungande hanar
hörts i rapportområdet 21/5-24/6, fem av dem
på Örskär. Det var också på Örskär som årets
två enda konstaterade häckningar registrerades
(Petter Haldén, Mikael Malmaeus m.fl.). Andra
observationer som kan tyda på häckning var
1 honf. som födosökte vid Herräng, Häverö
28/7 (Joakim Johansson) och ett likaledes
födosökande ex. vid Södersund, Roslags-Bro
1/8 (Bill Douhan). Givetvis finns det betydligt
fler häckningar. En ökad besöksfrekvens i äldre
blandskogar i rapportområdets östra kommuner
sommartid skulle säkerligen ge resultat.
Även under hösten gjordes ett flertal iakttagelser och det var, som vanligt, Björn och
Svenska Högarna som dominerade i rapporterna.
Björn tilldelades i år fem ex. 9/9-1/10 medan
Svenska Högarna belönades med 15 ex. 18/93/10. Den 18/9 rastade hela tio individer på
Svenska Högarna varav sju ringmärktes.
		
PH
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
[1; 27; 1]
Ett fynd; en adult hane rastade på Svenska Högarna 27/5 (Bill Douhan, Hans Ryttman).
		
PH
Skäggmes Panurus biarmicus
Skäggmesar har setts på 11 lokaler under vinter–sommar vilket får anses indikera en stabil
population. På ytterligare några lokaler har arten
endast setts under sensommaren, men dessa kan
inte med säkerhet sägas hålla häckande par. Bästa platsen om man vill se skäggmes är fortfarande
den långa spången genom Hjälstavikens södra
vassar, men även fågeltornet vid Varggropen,
Vendelsjön är en pålitlig lokal.
		
AE
Sommargylling Oriolus oriolus [17; 136; 5]
1 sj. hane (adult) Örskärssundet, Örskär 18-23/5
(Kajsa Mellbrand), 1 sj. hane (2K) Aspnäs,
Tämnaren 26/5 (Jan Wärnbäck), 1 sj. hane
Varggropen, Vendelsjön 2/6 (Kenneth Pless), 1
sj. hane Båtforsområdet 12/7 (Andreas Press)
samt 1 2K hane hördes sjunga/locka vid Sal-

En svartpannad törnskata var stationär vid Sundbromark under 15 dagar i september och visade upp sig
för ett stort antal tillresta fågelskådare.
Foto: Johan Södercrantz

necke, Örsundsbro 20-28/7 (Jenny & Sandro
Caruso m.fl.).
En relativt normal fyndbild; d.v.s. mest
sjungande hanar under senvåren och försommaren.
		
AE
Svartpannad törnskata Lanius minor
[4; 9; 1]
Ett väl beskådat exemplar upptäcktes vid Sundbromark, Bälinge 8/9 och höll till i närområdet
fram till den 22/9 (*Johan Södercrantz, Ragnar
Hall m.fl.). Under 2000-talet har fyra exemplar
setts i landskapet varav tre i vårt rapportområde.
Dessa tre har samtliga setts i Uppsala kommun
(Rasbo maj 2001, Lagga maj 2003 och Sundbromark 2007).
Av landskapets 14 fynd (1961–2007) är två
gjorda på hösten, två i maj och de övriga tio väl
spridda mellan 2/6-4/8.
		
PH
Varfågel Lanius excubitor
Från häckningstid finns ett intressant fynd av en
1K-fågel på Norrskär, i ytterskärgården (!) utanför Singö 26/7 (Joakim & Rune Johansson). Den
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härstammade med stor sannolikhet från en häckning på ön. Detta är enda julifyndet av varfågel
i Uppland under 2000-talet. Enstaka häckningar
har tidigare rapporterats från rapportområdet,
från slutet av 1960-talet fram t.o.m. 1981.
Fr.o.m. 2007 behandlas inte längre vinterfynd av arten i rapportområdet.
		
PH
Kråka Corvus corone
Två dagssummor överstigande tusentalet sträckande har noterats; minst 2 500 ex. mot V Skatudden 13/10 (Emil Andersson ) och 1 270 ex. mot
V Rönnskärs udde 20/10 (Jacob Rudhe). Dessa
antal ligger långt från de toppnoteringar som
inräknades under de lite mer regelbundna sträckräkningar som bedrevs vid Väddökusten under
främst 1970-talet. Rekordet; 15 800 ex. mot V
Skatudden 18/10 1975, känns svårslaget.
		
AE
Stare Sturnus vulgaris
Stora flockar (≥1 000 ex.) har rapporterats
från en handfull lokaler vid vassrika sjöar och
stora slätter. Nämnas kan cirka 2 000 ex. södra
Vendelsjön 3/4 (Anders Arnell), cirka 3 000 ex.
som övernattade i vassen söder om fågeltornet,
Hjälstaviken 28/4 (Martin Tjernberg) samt cirka
2 000 ex. vid Sundbromark, Bälinge 2/9 (Pekka
Westin).
Vintertid (januari–februari och december)
observerades arten på ett drygt 10-tal lokaler.
Klart flest hade Vendelsjön; som mest 22 ex.
1/1-4/2 (Anders Arnell, Kenneth Pless) och
Hjälstaviken; som mest 25 ex. 5-20/1 (Stefan
Larsson, Pekka Westin).
		
PW
Bofink Fringilla coelebs
Under våren registrerades höga sträcksummor på
några kustlokaler. Överlägset flest noterades vid
Skatudden där 15 000 ex. sträckte mot N 15/4,
flertalet under de två första timmarna av dagen
(Martin Tjernberg). Även från hösten finns det
några höga sträcksummor rapporterade; cirka 2
770 ex. mot V Skatudden 14/9 (Mats Edholm,
Brita Tibell) samt 23/9 minst 3 000 ex. mot V
Västerskäret, Singö skärgård (Joakim & Rune
Johansson) och cirka 2 500 ex. förbisträckande
Drottningdal, Roslags-Bro (Magnus Bladlund).

Att sträcket den 23:e var omfattande indikeras
inte minst av att de 2 500 ex. som räknades vid
Drottningdal passerade under bara en timme på
eftermiddagen, då sträcket, enligt rapportören,
för övrigt nästan hade avstannat!
		
PW
Bergfink Fringilla montifringilla
Höga sträcksummor under våren har rapporterats från Fågelsundet, där sammanlagt 27 200 ex.
passerade mot SV 15-16/4 (Lennart Söderlund,
Ulrik Lötberg). Från häckningstid föreligger
ett par observationer av intresse, nämligen 1 sj.
hane Bålsta 15-16/6 (Stefan Holmberg) och 1
ad. hona i lämplig biotop vid Norrboda, Gräsö
23/6 (Petter Haldén). Ytterst få rapporter har
inkommit från höststräcket.
		
PW
Grönfink Carduelis chloris
Endast två stora flockar (≥500 ex.) har inrapporterats; vid ”lilla bron”, Lövstaslätten sågs cirka
750 ex. 27/10 (Tomas Pärt) och vid Sjöö slott,
Holm cirka 600 ex. 1/11 (Pekka Westin).
Som för en del andra fröätande arter har förekomst av stora flockar vintertid minskat i omfattning i det svenska jordbrukslandskapet under
senare år. Ändrade jordbruksregler med mindre
arealer åkermark i träda är en huvudorsak.
		
PW
Steglits Carduelis carduelis
Fyra stora flockar (≥100) har observerats på lika
många lokaler; flest, cirka 200 ex., vid Misteln i
Bålsta 2-14/9 (Simon Larsson). Arten kan idag
betraktas som en relativt vanlig häckfågel i det
uppländska jordbrukslandskapet. Detta är givetvis positivt, men det kan samtidigt ha en negativ
inverkan på benägenheten att rapportera.
		
PW
Grönsiska Carduelis spinus
Endast en lite större flock (≥100) har rapporterats
från vintern, nämligen cirka 125 ex. utmed Fyrisån, Librobäck i Uppsala 6/1 (Pekka Westin).
Från vårsträcket kan ett par höga sträcksummor
vara värda ett omnämnande; cirka 600 ex. mot
SV Fågelsundet 29/3 och cirka 550 ex. mot SV
samma lokal 25/4 (Lennart Söderlund).
Sträckrörelser sommartid är inte särskilt van-
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ligt förekommande, men minst 200 resp. cirka
120 ex. passerade mot SV vid Örsten, Singö
under ett par julidagar (Fredrik Bondestam).
Från hösten kan nämnas cirka 200 ex. vardera
vid Väster-Ensta, Tierpsslätten 24/9 (Ulrik Lötberg, Tommy Eriksson, Tommy Lindell) och på
Lövstaslätten 20/10 (Karl-Arne Hansson).
		
PW
Hämpling Carduelis cannabina
Några få vinterfynd av enstaka ex. föreligger,
bl.a. 2 ex. vid fågelbord i Norby, Uppsala 23/2
(Anders Kastenholm). Stora flockar (≥100 ex.)
har registrerats enligt följande; cirka 200 ex. vid
Stamsjön, Faringe 12/9 (Mats Edholm, Brita
Tibell), cirka 220 ex. i Balingsta socken 16-24/9
(Thomas Johansson, Ulf Karlsson) och cirka 300
ex. vid Långtora kyrka 22/9 (Tommy Eriksson).
Det kan nämnas att arten generellt har minskat
kraftigt i det svenska jordbrukslandskapet under
de senaste 30 åren.
		
PW
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Från januari-februari finns fynd från ett 15-tal
lokaler, i de flesta fall bara enstaka fåglar (16). Några större flockar har dock observerats
enligt följande; cirka 50 ex. Eklunda, Simtuna
7/1 (Kalle Källebrink), vardera 18 ex. vid ”två
lador” Fjärdhundraslätten 7/1 (Ragnar Hall,
Martin Tjernberg) respektive ”lilla bron” Lövstaslätten 3/2 (Per Johan Ulfendahl) samt 25 ex.
Kälsta, Österunda 9/2 (Tommy Eriksson, Martin Tjernberg). Störst rapporterat antal under
vårflyttningen är cirka 30 ex. vid ”två lador”
(Ulf Karlsson, Åke Berg). I övrigt noterades
mindre antal på ett tiotal lokaler, som mest 12
resp. 13 ex.
Under hösten observerades arten i större omfattning än under våren. De två största flockarna
som rapporterats är cirka 50 ex. Skatudden 4/11
(Bengt Säfström) och cirka 40 ex. Lövstaslätten
30/10 (Ingrid Stenström). Från december föreligger dock endast ett fynd; 2 ex. Norrbystranden,
Vendelsjön 1-22/12 (Kenneth Pless).
		
PW
Gråsiska Carduelis flammea
Från januari–februari finns rapporter om stora
flockar vid några av skådare livligt frekventerade

lokaler. Nämnas kan cirka 1 100 ex. vid södra
Vendelsjön 2/1 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz,
Martin Tjernberg), cirka 500 ex. NO Lygnesta,
Långtora 11/1 (Pekka Westin) och cirka 600 ex.
i oskördat rapsfält vid Kälsta, Österunda 20/1
(Ragnar Hall, Johan Södercrantz). Delar av
flocken (cirka 200 ex.) vid Kälsta uppehöll sig i
området en bit in i mars, innan det blev dags för
nordflyttning. I övrigt är det ont om rapporter
från vårperioden.
Häckning av gråsiska rapporteras ytterst
sällan och är givetvis ovanligt. På Örskär konstaterades emellertid en häckning (möjligen två)
med åtminstone fem ungar sedda i slutet av juli
(Petter Haldén). I övrigt finns observationer
under häckningstid (15/5–31/7) rapporterade
från en handfull öar i kustbandet, mest enstaka
exemplar, men en flock på 25 ex. mot SV vid
Örsten, Singö 27/7 (Fredrik Bondestam) är värt
ett särskilt omnämnande.
Under hösten registrerades en del hyggliga
sträcksummor från kustlokaler. Som mest räknades 1 000 ex. mot SV Örskär 11/10 (Martin
Irestedt) och lika många mot V Måssten, Singö
skärgård 18/10 (Joakim & Rune Johansson). Värt
att nämna är också att hela 171 ex. ringmärktes
vid Långsandsörarna, Gårdskär 20/10 (Björn
Lundgren m.fl.). Från december har endast tre
större flockar inrapporterats, som mest cirka 250
ex. utmed Fyrisån, Librobäck i Uppsala 26/12
(Pekka Westin).
PW
Brunsiska Carduelis flammea cabaret
Under januari–februari gjordes fynd av enstaka
ex. på ett flertal lokaler, bl.a. 5 ex. i den stora
flocken med gråsiskor vid Kälsta, Örsundsbro
20/1 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz). Från
den efterföljande våren och den därpå följande
sommaren föreligger dock inga fynd.
Fynd under hösten finns bara från ett fåtal
kustlokaler; som mest 15 ex. Björn, därav 6
ringmärkta, 7/10 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson m.fl.). I december observerades 1 ex. i en
gråsiskeflock vid Ledskär 6/12 (Johan Södercrantz) och 1 ex. vid fågelbord i Håga, Uppsala
15/12 (Bo Söderström). Dessa blev de enda
iakttagelserna denna månad.
		
PW
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Snösiska Carduelis hornemanni
Från januari–februari har inkommit rapporter
om totalt 81 ex. på ett 50-tal lokaler; bl.a. som
mest 7 ex. vid södra Vendelsjön 1-13/1 (Anders
Arnell, Joakim Djerf m.fl.) och som mest 8
ex. vid Kälsta, Österunda 20/1-4/3 (Tommy
Eriksson, Ragnar Hall m.fl.). Sammanlagt 4 ex.
försågs med ring i Östervåla samhälle 19-20/1
(Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg).
Endast två fynd från hösten har inrapporterats, nämligen 4 ex. i gråsiskeflock på Måssten,
Singö 18/10 (Joakim & Rune Johansson) och 3
ex. ringmärktes vid Långsandsörarna, Gårdskär
20/10 (Björn Lundgren m.fl.). Inga decemberfynd föreligger.
Årets totalsumma på 88 ex. är något högre än
fjolårets, men lägre än både 2004 och 2005.
		
PW
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Under perioden 4/4-20/11 observerades totalt
cirka 90 ex., merparten vid kustlokaler. Allra
flest, sammanlagt cirka 50 ex., noterades på
Örskär 26/7-15/8, där den största flocken
innehöll cirka 20 fåglar (Petter Haldén, Martin
Irestedt m.fl.). Arten rapporteras även från ett par
inlandslokaler; 2 ex. Färnebofjärdens nationalpark 3/4 (Björn Sjögren) och 1 ex. Kurirstenen,
Vendelsjön 20/11 (Karin Gerhardt). Årets totalsumma är den högsta sedan invasionsåret 2002,
då 938 ex. registrerades.
		
PW
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Från januari–februari finns endast en större flock
(≥25) rapporterad och det var 30 ex. Velången,
Björklinge 24/2 (Kenneth Pless). Därefter har en
del större antal rapporterats under året och fyra
tresiffriga antal kan nämnas; 160 ex. mot NV
Skatudden 22/7 (Mats Edholm, Brita Tibell),
105 ex. förbiflygande Örskär 9/9 (Martin Tjernberg), 210 ex. mot SV Fågelsundet 20/9 (Anssi
Laurila) och 150 stationära ex. 23/9 (Lennart
Söderlund). Inga stora flockar har rapporterats
från december.
		
PW
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
Arten tycks ha haft ett gott år att döma av rapporteringsfrekvensen. Den är noterad från årets

alla månader även om antalen i många fall är
små. Några höga summor rastande/sträckande
från Örskär förtjänar att nämnas; cirka 150 ex.
rastande 23/9 (Petter Haldén), 188 ex. mot SV
30/9 (Svante Söderholm) och 150 ex. mot SV
11/10 (Martin Irestedt).
		
PW
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Under året har sammanlagt 163 revir/sjungande
hanar inrapporterats, vilket är sämre än fjolårets
191, men i paritet med 2005 års 166 revir. Som
vanligt dominerar rapportområdets östra, nordöstra och norra delar fyndbilden. Övrigt värt att
nämna är totalt cirka 25 rastande ex. på Svenska
Högarna 26/5-2/6 (Bill Douhan).
		
PW
Tallbit Pinicola enucleator
Under vintern/förvåren (5/1-1/4) gjordes 11 fynd
omfattande i storleksordningen 67 ex.; som mest
15 ex. Gisslaren, Harg 10/2 (Keith Bennett),
10 ex. Hökhuvud 22/2 (Lars Lundstedt) och
20 ex. Färnebofjärdens nationalpark 3/3 (Stig
Holmstedt).
Efter ett ganska tidigt höstfynd; 1 ex.
Svenska Högarna 23/9 (Jonas Karlsson), har ett
knappt 20-tal fynd, summa 54 ex., rapporterats
från efteråret. Nämnas bör i första hand 6 ex.
Mumsarby, Dannemora 31/10 (Annika Rastén),
9 ex. Djäknevarp, Gräsö 3/11 (Jonas Moll) och
9 ex. Stormyren, O Vendelsjön 25/12 (Mats
Wilhelm).
		
PW
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Ett relativt stort antal sträckande; sammanlagt
100 ex. mot SV Skatudden 4/11 (Tomas Kjelsson), är värt ett omnämnande. I övrigt har det
inkommit rapporter om relativt stora antal, 25-40
ex., från en knapp handfull lokaler.
		
PW
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Flockar innehållande minst tio ex. har rapporterats från några lokaler, flertalet inom Uppsala.
De två största var 15 ex. Rickomberga 7/2 (Jesper Bokefors) och 17 ex. Valsätraskolan 23/8
(Tomas Pärt).
		
PW
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Ortolansparven fortsätter att minska i Uppland. Fortsätter denna trend får vi snart endast se rastande fåglar.
Foto: Ulf Florman.

Lappsparv Calcarius lapponicus
Enstaka, eller några få, övervintrare fanns på fyra
lokaler under januari–februari; bl.a. som mest
5 ex. södra Vendelsjön 1-13/1 (Emil Andersson
m.fl.) och 2 ex. Lygnesta, Långtora 11-17/1
(Tommy Eriksson, Matthis Kaby). Antalet rapporterade fynd från våren (mars–april) är få;
totalt endast 8 ex. på sex lokaler, flertalet i slättområdena i Uppsala och Enköpings kommun.
Första höstfyndet var de minst 9 ex. som
rastade i en stubbåker vid lilla bron på Lövstaslätten 30-31/8 (Tomas Carlberg m.fl.) och
därefter rapporteras arten från ett 20-tal lokaler
under september–oktober. I flertalet fall var det
enstaka exemplar, men de två högsta antalen kan
nämnas; vardera 10 ex. Lövstaslätten 1/9 (Staffan Lindén, Ingrid Stenström) och Löhammar,
Harg 6/9 (Wilhelm Dietrichson). Inga fynd har
rapporterats från november–december.
		
PW
Snösparv Plectrophenax nivalis
Från föråret (1/1-9/4) rapporteras i runda tal
cirka 1 000 ex., vilket är betydligt färre än de

5 500 ex. som registrerades under motsvarande
period föregående år, men ändå i paritet med
åren 2002–2005. Ingen flock innehållande ett
tresiffrigt antal har kommit till vår kännedom;
som mest noterades cirka 75 ex. på Hårbyslätten,
Hjälstaviken 5-24/1 (Kermith Illerbrand m.fl.)
och cirka 80 ex. Landsberga 14/3 (Nils-Erik
Ewers).
Under efteråret (23/9-30/12) registrerades
totalt cirka 990 ex., d.v.s. nästan exakt lika
många som under föråret. Om vi bortser från
sammantaget 1 660 ex. efteråret 2005 är årets
antal ett av de bästa under 2000-talet. Ett par
lite större flockar är värda att nämna; cirka 110
ex. Skötgrund, Lövstabukten 21/10 (Yngve
Hareland) och minst 200 ex. Måssten, O Singö
25/10 (Joakim & Rune Johansson).
		
PW
Gulsparv Emberiza citrinella
Stora flockar (≥250) har registrerats på några
lokaler vintertid; cirka 1 000 ex. NO Sonkarby,
Österunda 20/1 (Martin Tjernberg), inte mindre än cirka 2 800 Lygnesta, Långtora 5-20/1
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(Pekka Westin, Anders Eriksson) samt 1 000
ex. Norrbystranden, Vendelsjön 1-22/12 (Kenneth Pless).
		
PW
Ortolansparv Emberiza hortulana
Totalt 68 revirhävdande fåglar har rapporterats
från perioden 1/5-3/7. Därutöver gjordes nio
fynd (10 ex.) av rastande fåglar 5/5-4/6, flest på
Örskär (5 ex. 5-17/5). Den kommunvisa fördelningen av revirhävdande fåglar var Enköping
41, Norrtälje 11, Uppsala/Knivsta 9, Heby 3,
Östhammar 3 och Håbo 1. Inte ett enda höstfynd
har inkommit!
Ortolansparven försvinner i rasande takt
från allt fler lokaler och om inte något uppseendeväckande händer, kommer arten att vara
utgången från rapportområdet inom en snar
framtid. De något fler rapporterade 2007 jämfört
med 2006 (46 revirhävdande) beror sannolikt
främst på bättre eftersök.
		
PW
Videsparv Emberiza rustica
Inga vårfynd har inrapporterats av denna under
senare år katastrofalt minskande art. Under
hösten gjordes för övrigt endast tre fynd; 2 honf.
Triangelkärret, Lunsen 1/9 (Anton Nytén), 1
ex. Långsandsörarna 1/9 (Björn Lundgren, Per
Johan Ulfendahl) och 1 ex. Björn 26/9 (Ulrik
Lötberg m.fl.).
Det låga antalet höstfynd är nedslående och
visar på en mycket oroande trend för artens
framtida status som häckfågel i landet. Biotopförstöring i övervintringsområdena i sydost och
kanske även missförhållanden under flyttningen
ligger förmodligen bakom artens negativa beståndsutveckling.
		
PW
Dvärgsparv Emberiza pusilla [3; 27; 2]
Två ex. ringmärktes Svenska Högarna 5/10
(Tommy & Anders Eriksson, Bill Douhan).
		
PW

Sävsparv. Foto: Ulrik Lötberg

Två dvärgsparvar fångades och ringmärktes på
Svenska Högarna 5/10. Foto: Anders Eriksson

Sävsparv Emberiza schoeniclus
Tre vinterfynd föreligger från årets två inledande
månader; vardera 1 ex. södra Vendelsjön 7/1
(Kent Kärsrud), Biotestsjön 11/2 (Johan Södercrantz m.fl.) och Borgmästarholmen, Norrtälje
17/2 (Bill Douhan). Under hösten rastade tidvis
många sävsparvar på Björn; som mest minst 70
ex., under perioden 26/9-1/10 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Året avslutades med ytterligare ett vinterfynd; 1 ex. Hjälstaviken 11/12 (Pekka Westin).
				
PW

