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A

v mer ovanliga fåglar kan följande nämnas: rostand (2), amerikansk kricka (2), vitögd dykand (3), svartnäbbad islom (3),
ägretthäger (2), svart stork (2), vit stork (3), brun glada (5),
stäpphök (2), aftonfalk (1), dammsnäppa (3), svarthuvad mås (1), biätare
(1), större piplärka (2), citronärla (2), blåstjärt (2), kungsfågelsångare (4),
taigasångare (26), brandkronad kungsfågel (1), halsbandsflugsnappare (6)
och gulhämpling (2).
Positiva händelser under året var bl.a. att stjärtanden håller ställningen
som häckfågel i norra Upplands skärgård där tre häckande par påträffades.
Likaså är det mycket positivt att svärtan visar tecken på ökning och att tre
par bergänder konstaterades häcka. Svarthakedoppingen ökar av allt att
döma som häckfågel efter en långvarig svacka och svarttärnan häckade
med rekordantal – 37 par. Ängshöken fortsätter att vara en regelbunden
häckfågel i landskapet, i år med tre par. För forsärlan, likaså strömstaren,
konstaterades rekordhöga antal häckande par och sommargylling häckade
med säkerhet för första gången. För ugglorna var häckningsresultaten
genomgående goda, men pärlugglans massutvandring från Sverige under
hösten indikerar ett svårt kommande år. Trevliga inslag under flyttningen
var rekorduppträdande av fjällpipare (336 ex.!) och en förhållandevis stor
genomflyttning av bändelkorsnäbb på eftersommaren (minst 390 ex.).
Negativa händelser under året var istället att årtan verkar bli alltmer
sällsynt, att ejdern visar tydliga tecken på kraftig minskning, att rapphönan
sjunger ”på sista versen”, att skräntärnan för andra året i följd genomförde
en totalt misslyckad häckningssäsong och att ortolansparven, liksom rapphönan, troligen snart är utgången som häckfågel.
Nattsångarrundorna gav följande slutsiffror: vaktel (171 sj.), rördrom (85
sj.), småfläckig sumphöna (14 sj.), kornknarr (287 sj.; rekord!), flodsångare
(28 sj.), vassångare (5 sj.), kärrsångare (107 sj.), busksångare (12 sj.!) och
trastsångare (41 sj.).
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Härmed presenteras den 41:e samlade fågelrapporten för Upplands rapportområde.
Årsrapporten för 2008 bygger på inte mindre än 181 425 datalagda observationer från
1 104 personer vilket är aningen färre än
2007, både vad gäller antal observationer som
antal personer.
	Rrk Uppland använder sig 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.
Rapportområdets gränser framgår av karta.

Upplands rapportområde

siffrorna anger antalet observerade exemplar i landskapet Uppland före 1970 resp.
under perioden 1970–2007. Den sista siffran
anger antalet observerade ex. i Upplands rapportområde 2008 (d.v.s. Uppland exklusive
Stockholmsdelen av landskapet). En asterisk
(*) vid ett eller flera rapportörsnamn betyder
upptäckare. Det kan i detta sammanhang
framföras att vi i rrk ofta har stora svårigheter
att sätta ”rätt namn”, d.v.s. upptäckare, efter
gjorda observationer. Vi uppmanar därför
den/de som har upptäckt en mer ovanlig art
att i samband med rapporteringen av fyndet
nämna i kommentaren att den/de var först
med att observera fågeln.
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
i Svalan. Fynden används sedan för antalsberäkningar och div. slutsatsdragningar rörande
arternas uppträdande i rapportområdet. Allt
arbete görs direkt i systemet.
Nyheter

Stockholms rapportområde

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

I och med 2008 års rapport slutar Thomas
Pless och Ulrik Lötberg i rrk Uppland. De
tackas för väl genomfört och gediget arbete.
I och med deras avgång decimeras rrk-styrkan
högst väsentligt. I deras ställe har Peter Dalin
anslutit sig, men det behövs ytterligare krafter
för att gå i land med kommande sammanställningar av årsrapporten!
Fåglar i Uppland 4 2009
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Något om vädret 2008
Under januari passerade en rad nederbördsområden i en mild sydlig luftström. Bara vid
tre tillfällen var marken snötäckt, men aldrig
med mer än någon decimeter. Uppsala hade
inte ett enda tillfälle med minusgrader från
den 7 fram till den 19. Den 23 blev den kal�laste dagen med -7 grader! Februari vågade
inte bryta mönstret utan blev den sjätte varmaste sedan 1700-talet. Som lägst noterades
-11 grader. Förutom ett kortvarigt snötäcke
föll nederbörden i form av regn. Den meteorologiska våren kom till Uppsala redan den
17! Mars inleddes milt och ostadigt med regn
och mestadels plusgrader. En kallfrontspassage snötäckte dock marken och den 24 inföll
säsongens kallaste natt med 12 minusgrader.
Den 31 steg dock kvicksilvret till +13 grader.
Årets april blev den tredje varmaste som noterats i Uppsala. Kalluftsinbrott under första
halvan uppvägdes med råge av värme därefter
med +22 grader den 29. All nederbörd föll
under de inledande veckorna.
Torkan och värmen räckte en bit in i
maj med +27 grader som högst. Den 19
sjönk nattemperaturen till -1,4, lägst så sent
på säsongen på 10 år. Mest nederbörd fick
Älvkarleby med 48 mm den 17. Därefter
blev det åter torrt och långsamt varmare.
Den 6 juni var det +30,5 grader i Uppsala,
högsta värdet så tidigt på säsongen på 60 år!
Värmeböljan stod sig till den 10, sedan blev
det svalt och ostadigt resten av månaden.
Kraftiga regnskurar förekom den 30 och ett
par tromber rapporterades mellan Arlanda
och Stockholm. Högsommarvärme inledde
juli men annars dominerades de tre första
veckorna av svalt och ostadigt väder. En klar
natt den 9 medförde bara några tiondelar
över nollstrecket i Kerstinbo. En värmebölja
slog dock till sista veckan med +32 grader
som högst. Månaden blev torr, framförallt
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i Norduppland. Värmen fortsatte under de
första dagarna i augusti men behagade sedan
avlägsna sig och årets augusti månad blev den
första sedan år 2000 som inte var varmare än
normalt. Flera regnområden passerade och
nederbörden uppgick till 157 mm i Uppsala
mot normalt 65 mm.
September började med skaplig värme men
från den 10 dominerade högtryck med både
molnigt och kyligt väder med få soltimmar.
Frosten slog till de sista dagarna i månaden, då
också lågtryck närmade sig. Även september
blev den kyligaste sedan år 2000. Upplands
oktober blev nederbördsrik och mild utan att
vara rekordartad. Dagstemperaturen höll sig
mestadels på drygt 10 grader fram till den 26.
Regn föll de sista dagarna och Älvkarleby fick
50 mm på två dygn.
	Därpå inleddes november högtrycksbetonat men mild och den 15 hade Uppsala +11
grader. Sedan blev det långsamt kallare med
kulmen mellan den 21 och 25. Ett lågtryck
vid Finska viken orsakade snöstorm. På Örskär
blåste det 32 m/sek, högsta novembervärdet i
Sverige sedan 1985. En del uppländska orter
täcktes av en halvmeter nysnö, som mest i
Vattholma med 55 cm (Sverigemest!). Avsmältningen påbörjades omedelbart på grund
av mildare väder. Nederbörden under första
halvan av december föll mest som regn och allt
det vita gav snabbt upp. Först dagen före jul
utbredde sig kallare luft över Uppland men
utan nederbörd och därför blev helgen grön,
frånsett rimfrost, och så såg det även ut när
det var dags att ringa in det nya året!
Mats Edholm

Knölsvan Cygnus olor
Häckningar har rapporterats från ett stort
antal lokaler, både insjöar och från kusten/
skärgården, och i de fall där paren följts av
ungar har antalet redovisats för 36 respektive
54 par. Även om dessa uppgifter inte visar
hur många ungar som i slutänden kom på
vingarna ger de dock en vink om häckningsframgången. Årets rapportering visar därvidlag
ingen skillnad mellan insjöar (1–8 ungar; i
snitt 3,72 ungar/kull) och kusten (1–8 ungar;

i snitt 3,7 ungar/kull). Det finns också relativt
många rapporter om par som inte följts av
ungkull och de som redovisar flera häckande/
revirhävdande par, men få lyckade häckningar.
Till den senare kategorin hör; 15 häckande/
revirhävdande par, 7 med ungar, i Björns skärgård; 9 häckande/revirhävdande par, 5 med
ungar, i Lövstabukten; minst 16 häckande/
revirhävdande par, därav kanske hälften med
ungar, i Tämnaren (Ulrik Lötberg); 18 häckande/revirhävdande par, därav 6 med ungar,
i Vendelsjön (Anssi Laurila) samt fyra häckande par, samtliga med misslyckat resultat, i
Hjälstaviken (Pekka Westin).
Sammanfattningsvis berättar årets rapportering om relativt många par åtföljda av
ungar, men mycket lite om hur många ungar
som senare blev flygga. Rapporteringen visar
också att många par inte lyckas producera
ungar, antingen genom att de misslyckas med
häckningen eller genom att de aldrig skrider
till häckning. Det är dock välkänt att många
par ofta hoppar över häckningen vissa år,
särskilt efter en hård vinter, men också att
en del par lyckas med häckningen år efter år
medan andra sällan, eller aldrig, gör det.
	Ledskär/Karlholmsviken är den lokal från
vilken det mest frekvent rapporteras många
rastande och detta år är inget undantag. Följande uppgifter om relativt stora antal (≥50)
har inkommit härifrån; som mest 80 ex.
12–27/4, som mest 110 ex. 30/4–4/5 (Johan
Östberg m.fl.), som mest 70 ex. 12–14/5
(Keith Bennett m.fl.), som mest 150 ex.
16–22/5 (Ingrid Åkerberg m.fl.), som mest
132 ex. 23/5–29/6 (Johan Östberg m.fl.), 90
ex. 30/6–1/7 (Ragnar Hall m.fl.), som mest
80 ex. 7–13/7 (Runo Edholm m.fl.), som mest
90 ex. 14/7–17/8 (Martin Molin m.fl.), som
mest 110 ex. 18/8–6/9 (Joakim Ekman m.fl.),
som mest 135 ex. 7–12/9 (Zacke Svensson
m.fl.), som mest 150 ex. 13/9–31/10 (Johan
Södercrantz m.fl.), 290 ex. 11/11 (Weine Erlandsson) och som mest 110 ex. 23/11–16/12
(Keith Bennett m.fl.).
Än större ansamlingar har rapporterats
från Lövstabukten där totalt 345 ex. inräknades 10/7, flertalet ruggande fåglar som
var oförmögna att flyga (Ulrik Lötberg). Tre

månader senare, 12/10, fanns här cirka 150
ex. (Per Johan Ulfendahl). Andra relativt
stora ansamlingar som rapporterats från andra
halvåret är: som mest 78 ex. Björns skärgård
i juli (Thomas Pless m.fl.), som mest 80 ex.
Kallrigafjärden 14/7–21/9 (Jan Wärnbäck
m.fl.), 55 ex. Biotestsjön 19/8 (Anssi Laurila),
som mest 50 ex. Söder-Giningen, Knutby/
Bladåker 25/10–9/11 (Tomas Kjelsson), 57
ad. Stämmarsund, Blidö 15/11 (Roland Staav)
samt 60 ex. Björns skärgård 1/12 (Ulrik Lötberg).
		

BD, UL

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Årets, tillika vårens, första rapporteras från
Stamsjön där 2 ad. sågs redan 27/2 (Brita Tibell). Dagen därpå iakttogs 2 ad. i Vendelsjön
(Sören Franceen) och här sågs sedan arten,
som mest 5 ex. 2/3 (Ulf Gärdenfors), från och
till fram t.o.m. 4/5 då den sista för säsongen
på lokalen iakttogs (Ulf Svahn). Andra rapporterade fynd från våren är: 3 ad. Tämnaren
8/3 (Ulrik Lötberg), 3 ad. Ärentunaslätten
10/3 (Annika Rastén m.fl.), 1 ex. mot N
Hovgården, Rasbo 15/3 (Micke Nederman),
som mest 5 ad. Hederviken, Närtuna 15–24/3
(Anders Eriksson, Magnus Liljefors m.fl.),
1 2K överflygande Gottsunda, Uppsala 17/3
(Ville Fagerström), 1 ad. Närlinge, Björklinge
23–24/3 (Sampo Kinisjärvi m.fl.), 1 ex. Yttergärdet, Bälinge 24/3 (Håkan Markstedt),
1 ad. Ubby, Fasterna 30/3 (Bo Granberg),
2 ad. Tämnaren 11/4 (Lars Gustavsson),
1 ad. Gräsbo, Film 17–19/4 (Olle Bernard
m.fl.), 1 ex. Edsbro 18/4 (Ingrid Stenström),
1 ex. Ledskär 20/4 (Per Johan Ulfendahl),
1 ad. Hjälstaviken 21/4 (Pekka Westin) samt
slutligen 1 ad. Ledskär 4–24/5 (Niklas Henriksson).
Sammantaget har drygt 30 ex. rapporterats från rapportområdet under våren (föregående år dryga 50-talet), men bland dessa
kan det finnas individer som rapporterats från
både en och flera lokaler innan de slutligen
lämnade oss. Iakttagelser under hösten är
normalt få och inskränker sig denna gång till
endast en; 1 ad. Övre Föret, Uppsala 19/11
(Tomas Carlberg, Martin Tjernberg m.fl.).
		

BD, UL
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Sångsvan Cygnus cygnus
Övervintrande sångsvanar fanns lite här och
var runt om i rapportområdet även under
vintern 07/08, men det började anlände nya
från söder redan mot slutet av februari. Redan
den 24/2 hade antalet rastande vid Vendelsjön
ökat till 72 (Anssi Laurila) och 28/2 sträckte
124 ex. mot NO förbi Hjälstaviken (Pekka
Westin). Inflödet fortsatte under första halvan
av mars och ansamlingar om minst 50 ex. har
rapporterats från ett 25-tal lokaler. Kulmen
tycks ha nåtts kring 15–16/3 då det fanns
minst 3 700 ex. i rapportområdet. Stora
ansamlingar (≥300 ex.) har rapporterats från
fem lokaler: Vendelsjön cirka 330 ex. 1–3/3,
cirka 500 ex. 4–6/3, cirka 600 ex. 7–9/3,
cirka 680 ex. 10–15/3, cirka 800 ex. 16–20/3,
cirka 725 ex. 21/3, cirka 400 ex. 22–28/3
samt cirka 300 ex. 29/3 (Thomas Pless m.fl.);
cirka 800 ex. Tämnaren 8/3 och cirka 390 ex.
9–15/3 (Ulrik Lötberg); som mest 322 ex.
Lena kyrka 10–27/3 (Mats Wilhelm m.fl.);
cirka 490 ex. Tierp 13–16/3 (Lars Bern)
samt cirka 800 ex. Ledskär 15–16/3 (Ulrik
Lötberg m.fl.).
	Antalet rastande höll sig på en fortsatt
hög nivå, totalt sett minst tusentalet, fram
till 30/3, men sedan minskade det snabbt då
bortflyttningen tog fart på allvar. Det finns
flera rapporter om flera tiotals sträckande
mot NO från månadsskiftet; som mest 238
ex. Fågelsundet 5/4 (Anssi Laurila). Trenden
med ett ökande antal sångsvanar vid Ledskär
långt in i juni (som mest 280 ex. 7 juni 2007)
bröts detta år och som mest noterades nu
maximalt 56 ex. fram t.o.m. 12/6 (Yngve
Meijer m.fl.).
	Att sångsvanar rastar på åkrar är en relativt
ny företeelse som tillkommit under de senaste
tjugo åren, samtidigt som arten ökat mycket
kraftigt i antal; inte bara som rastande, utan
även som häckande. På höstsådda åkrar finner
de föda, men att rasta här innebär också att de
utsätter sig för faror. Även om ett stort antal
luftledningar har grävts ned under senare
år kommer det att finnas kvar många i den
jordbruksbygd där sångsvanarna flyger mellan
olika åkrar. Dessa flygturer äger rum på låg
höjd och innebär att svanarna riskerar att flyga
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på ledningar. Från 2008 har det inkommit två
rapporter som visar att kollisioner verkligen
ägt rum; 2 döda under kraftledning Norrby,
Vendel 2/3 (Martin Tjernberg) och 2 döda
under kraftledning vid Ekeby, Lena 3/5 (Mats
Wilhelm).
Säkerställda häckningar har rapporterats
från 35 lokaler vilket är i paritet med föregående år. Flertalet är kända som häckningsplats
för arten sedan tidigare, men flera tidigare
okända har också rapporterats: Björns skärgård
(misslyckad häckning), viltvatten SV Björsta
(Harg), Nyländadammen (Harg), viltvatten
vid Rödje såg (Huddunge), Husbydammarna
(Lena), viltvatten vid Eriksberg (Almunge),
Ekholmssjön (Vittinge), Kornan (Fasterna),
Ryssjön (Österunda), Grovstanäs (Länna),
Alasjön (Vassunda) och Viren (Rö).
	Några exempel på lika stora ansamlingar
rastande som under våren finns inte från
hösten, men några relativt stora (≥200) kan
nämnas från november: som mest 202 ex.
Vendelsjön 2/11 (Anders Arnell), som mest
200 ex. Erken 5–12/11 (Tomas Larsson), som
mest 267 ex. Sättra, Edebo 12-15/11 (Joakim Johansson) och 210 ex. Stamsjön 16/11
(Mats Edholm, Brita Tibell). Avslutningsvis
kan den högsta dagssumman sträckande som
rapporterats från hösten nämnas; 170 ex. mot
SV Måssten, Singö 6/11 (Joakim & Rune
Johansson).

		

BD, UL

Sädgås Anser fabalis
Det enda ”äkta” vinterfyndet var 8 ex. Blista,
Söderby-Karl 14/1 (Magnus Bladlund), men
mindre än en månad senare rapporterades
vårens första; 7 ex. Landsberga 10/2 (Tommy
Lindell). Redan dagen därpå inräknades 253
ex. vid Hjälstaviken och innan månaden var
slut fanns rapporter om rastande sädgäss även
från ett flertal andra lokaler. Minst tusentalet
rastande i rapportområdet rapporteras under
två månaders tid; från 19/2 till 19/4, och
minst 10 000 under perioden 4–30/3. Kulmen
nåddes under andra halvan av mars då i storleksordningen 20 000 sädgäss inräknades.
Stora ansamlingar (≥300) observerades
på många lokaler, i flera fall tillfälligt, men
också mer långvarigt på de mer eller mindre

sedvanliga rastlokalerna enligt följande: Revelstasjön 7–14/3, som mest 2 000 ex. 7/3
(Kalle Källebrink m.fl.); Fjärdhundraslätten
26/2–29/3, som mest 2 600 ex. 4/3 (Kalle
Källebrink m.fl.); Landsberga 27/2–14/4, som
mest 2 800 ex. 13/3 (Pekka Westin m.fl.);
Lårstaviken 7–30/3, som mest 1 000 ex. 28/3
(Pekka Westin m.fl.); Hjälstaviken 13/2–15/4,
som mest 2 700 ex. 28/2–2/3 (Pekka Westin
m.fl.); Funbosjön 8–24/3, som mest 760 ex.
21/3 (Benny Åhr m.fl.); Hederviken 22–30/3,
som mest 1 200 ex. 30/3 (Seppo Haavisto
m.fl.); Stamsjön 26/2–14/4, som mest 4 000
ex. 30/3 (Mats Edholm, Brita Tibell); Vendelsjön 24/2–20/4, som mest 6 500 ex. 14–30/3
(Thomas Pless m.fl.); Tämnaren 1/3–19/4,
som mest 2 520 ex. 8/3 (Ulrik Lötberg m.fl.);
som mest 580 ex. S Gimo 15–30/3 (Mikael
Malmaeus m.fl.) och Ledskär 8/3–18/4, som
mest 1 780 ex. 15/3 (Ulrik Lötberg m.fl.).
	I samband med bortflyttningen i början
av april rapporteras några sträcksummor varav
604 ex. mot NO Rödhäll, Hållnäs 5/4 (Anssi
Laurila) och 505 ex. mot N–NO Hjälstaviken
15/4 (Pekka Westin) är de i särklass högsta
noteringarna. Sommarfynd är ovanliga, men
två rapporter har inkommit; 1 ex. Kallrigafjärden 4/6 (Mats Edholm, Brita Tibell) och 4 ex.
Hjälstaviken 5/7 (Martin Tjernberg).
”Höstens” första sågs vid Hjälstaviken
redan 17/8 (Tom Sandström m.fl.) och här
fanns sedan, som vanligt, rastande sädgäss
under hela hösten. Följande milstolpar i uppträdandet kan nämnas: 110 ex. 24/8, 1 280
ex. 27/8, som mest 2 000 ex. 31/8–10/9,
6 000 ex. 11–12/9, 7 000 ex. 13/9, som mest
8 100 ex. 23–28/9 och som mest 15 800 ex.
29/9–10/10 (Pekka Westin m.fl.). Det var
toppnoteringen denna höst, klart högre än
motsvarande föregående år (10 000 ex.), och
därefter rapporterades som mest 7 500 ex.
11–30/10, 2 000 ex. 1–3/11, 1 500 ex. 4/11,
1 000 ex. 5–7/11 och slutligen som mest 250
ex. 9–21/11 (Martin Tjernberg m.fl.). Även
vid Vendelsjön fanns det regelbundet åtminstone ett tresiffrigt antal rastande under perioden 7/10–21/11, som mest 950 ex. 12/10
(Kenneth Pless m.fl.). Mer tillfälligt fanns 400
ex. vid Ledskär 4/10 (Johan Södercrantz) och

350 ex. Stamsjön 2/11 (Tomas Kjelsson).
Från hösten har också flera höga sträcksummor (≥250) rapporterats och då inledningsvis 257 ex. mot V Skatudden 26/9 (Mats
Edholm, Brita Tibell). Ett stort inflöde från
öster ägde rum 28/9, samtidigt som antalet
rastande vid Hjälstaviken ökade rejält, då hela
1 300 ex. inräknades på väststräck över Ålands
hav från Örsten (Fredrik Bondestam), 255 ex.
mot SV Örskär (Per Gustafsson), 350 ex. mot
SV Väsby, Stavby (Mats Edholm, Brita Tibell)
samt 1 000 ex. mot SV (mot Hjälstaviken)
Lill-Tibble, Balingsta (Ulf Karlsson). Dagen
därpå, 29/9, noterades slutligen 410 ex. mot
SV Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.).
		

BD, UL

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Från våren har följande fynd av individer
som rapporterats uppvisa rasen rossicus karaktärer inkommit: vid Vendelsjön 1 ex. 6/3
(Ingrid Stenström), 2 ex. 16/3 (Lars Sund),
14 ex. 29/3 (Thomas Pless) och 2 ex. 18/4
(Johan Södercrantz); 1 ex. Harbo, Tämnaren
8/3 (Ulrik Lötberg) och 2 ex. Hjälstaviken
3/5 (Håkan Andersson). Totalt 22 ex. under
våren är en halvering jämfört med föregående
års rekordnotering. Hösten resulterade i två
fynd; 4 ex. Hjälstaviken 8–11/10 (Daniel
Andersson m.fl.) och 1 ex. Landsberga 15/11
(Måns Grundsten), vilket är förhållandevis
normalt.

		

BD, UL

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Vårens första rastade vid Landsberga där 1 ex.
noterades redan 24/2 (Anton Nytén). Innan
februari var till ända hade arten anlänt även
till andra lokaler och fram t.o.m. 3/5 hade
totalt minst 160 rastande ex. rapporterats från
18 lokaler. Förekomst av rastande under längre
tid fanns: vid Landsberga 24/2–14/4, som
mest 18 ex. 13/3 (Pekka Westin); vid Stamsjön 26/2–10/4, som mest 9 ex. 28/2 (Per
Johan Ulfendahl); vid Vendelsjön 27/2–20/4,
som mest 26 ex. 5/4 (Thomas Pless); vid
Hjälstaviken 29/2–3/5, som mest 9 ex. 4–6/3
(Pekka Westin m.fl.) samt vid Tämnaren 8/3–
19/4, som mest 22 ex. 8/3 (Ulrik Lötberg). I
samband med den slutgiltiga bortflyttningen
av gäss från rapportområdet i mitten av april
Fåglar i Uppland 4 2009
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27/3–13/4 (Bengt Ottosson m.fl.) och 10 ex.
Stamsjön 30/3 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Vårens bläsgäss hade nästan mangrant
försvunnit vidare efter mitten av maj, enda
undantaget var en 2K+ som uppehöll sig vid
Hjälstaviken genom hela sommaren (Ragnar
Hall m.fl.). Artens fortsatta uppträdande i
rapportområdet under hösten blev dock synnerligen magert med ytterst få sträckande och
rastande fåglar. Den översomrande bläsgåsen
vid Hjälstaviken fick sällskap av två artfränder
första 18/9 och arten noterades sedan på lokalen fram t.o.m. 1/11, som mest blygsamma
9 ex. 27/10 (Bo Bengtsson m.fl.). De enda
fynden därutöver var: 1 ad. Funbosjön 3/9
(Håkan Lagerqvist) och 2 ex. 9/9 (Anders
Kastenholm), 1 ad. mot SV Björn 17/9 och 1
ex. mot SV 3/10 (Ulrik Lötberg m.fl.), 2 ad.
Kärven 14/9 (Bill Douhan) och 1 ad. mot
SV 26/9 (Tomas Kjelsson), 1 ad. Ledskär
27/9–15/10 (Michael Norman m.fl.), 1 ex.
mot SV Örskär 30/9 (Magnus Klingse), 3 ex.
mot SV Väsby, Stavby 4/10 (Mats Edholm
m.fl.) samt 1 ad. Vendelsjön 12/10–1/11 och
2 ad. 3–20/11 (Anssi Laurila, Anders Arnell
m.fl.).
Från slutet av december finns avslutningsvis
fyra rapporter om vardera 1 ex. (i några fall
troligen samma individ?) Läby kyrka 21/12
(Ulf Gärdenfors), Lårstaviken 21/12 (Ulf
Karlsson), Lövstaslätten 21–30/12 (Tommy &
Anders Eriksson) samt Grans gård, Yttergran
28/12 (Anders Sennmalm).

rapporteras även några fynd av sträckande
spetsbergsgäss: 12 ex. mot NO Håga, Uppsala
19/4 (Bo Söderström), 2 ex. mot N Läby 19/4
(Petter Haldén) samt 21 ex. mot N Kättslinge,
Vendel 20/4 (Anssi Laurila).
Förekomsten under hösten var som vanligt
i första hand koncentrerad till Hjälstaviken
där 3 ex. noterades redan 2/9 (Fredrik Bondestam m.fl.). Fler än så registrerades inte
förrän 29/9 då 20 ex. inräknades (Pekka
Westin). Därefter noterades arten enligt följande: 35 ex. 1/10, som mest 91 ex. 2–16/10
och som mest hela 330(!) ex. 17/10–6/11
(Pekka Westin, Johan Södercrantz, Ragnar
Hall m.fl.). Höstens högsta antal är rekord
för lokalen och rapportområdet, därtill en
dubblering av fjolårets toppnotering (141
ex.). Den sista iakttagelsen blev 1 ex. 9/11
(Martin Tjernberg).
Utöver Hjälstaviken rapporteras arten
som rastande på ytterligare två lokaler: som
mest 7 ex. Ledskär 4–13/10 (Anders Sennmalm m.fl.) och som mest 17 ex. Vendelsjön
12/10–3/11 (Anders Arnell m.fl.). Avslutningsvis kan några observationer av sträckande
fåglar nämnas; 1 ex. mot SV Fågelsundet 6/9
(Lennart Söderlund), 3 ex. mot SV Björn
3/10 (Ulrik Lötberg) samt vardera 1 ex. mot
SV förbi Örskär 27 (Jocce Ekström) och 28/9
(Anders Jansson).
Sammantaget ett mycket gott år för arten.
Spetsbergsgåsen tenderar att uppträda allt
talrikare på de sedvanliga rastlokalerna för
sädgäss i Uppland.

		

Bläsgås Anser albifrons
Den 26/2 noterades vårens första vid både
Stamsjön (Mats Edholm), Fjärdhundraslätten
(Kalle Källebrink) och Hjälstaviken (Tom
Sandström m.fl.). Därefter rapporteras arten
från många lokaler, ofta rastande tillsammans
med andra gäss, mer eller mindre tillfälligt och
vanligtvis i små antal. På följande lokaler har
dock tvåsiffriga antal observerats: Landsberga
3–24/3, som mest 16 ex. 24/3 (Martin Tjernberg m.fl.); Hjälstaviken 4–27/3, som mest
12 ex. 4/3 (Pekka Westin m.fl.); Vendelsjön
15/3–20/4, som mest 30 ex. 29/3 (Anssi Laurila m.fl.) samt som mest 15 ex. Rydaslätten

Fjällgås Anser erythropus
Redan 6/3 fanns en fjällgås tillfälligt på plats
bland sädgässen vid Stamsjön (Mats Edholm,
Brita Tibell), men det dröjde sedan en dryg
månad innan nya, som vanligt, hade anlänt
till Hjälstaviken efter mitten av april. Uppträdandet här under våren var som följer: 10 ad.
16–17/4 (Martin Tjernberg m.fl.), 12 ad. 18/4
(Pekka Westin m.fl.), 5 ad. 19/4–4/5, 4 ad.
5–6/5 (Martin Tjernberg m.fl.), 21 ad. 7–8/5
(Pekka Westin m.fl.), 16 ad. 9/5 samt 4 ad.
10/5 (Yngve Hareland m.fl.). Sammantaget
bör det ha rört sig om minst 29 olika individer
rastande vid Hjälstaviken under våren.
Sommarfynd av fjällgås har inte rapporte-
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rats från Upplands rapportområde i modern
tid, men från denna sommar har det inkommit rapporter om en 2K-fågel vid Hjälstaviken 22/6–13/8 (Pekka Westin m.fl.).
Fjolårsfågeln försvann från Hjälstaviken
13/8, men avlöstes strax av 3 ad. 15–18/8
(Yngve Hareland m.fl.). Här fanns sedan
fjällgäss under en stor del av hösten och händelseutvecklingen kan beskrivas som följer:
1 ad. 19/8 (Tom Sandström m.fl.), 1 ex. (ej
samma) 21/8 och 5/9 (Pekka Westin m.fl.),
18 ex. 29–31/8 (Bo Bengtson m.fl.), 20 ex.
1/9 (Björn Lundgren m.fl.), 21 ex. 2/9, 20
ex. 3–19/9 (Martin Tjernberg m.fl.), 17 ex.
20/9 (Börje Scharin), 12 ex. 21/9 (Kenneth
Pless), 11 ex. 22–29/9 (Bo Bengtson) samt 7
ex. 30/9–6/10 (Tom Sandström m.fl.).
Bortsett från en 2K-fågel vid Hjälstaviken
under merparten av sommaren i stort sett
inget nytt under solen, d.v.s. nästan bara fynd
från Hjälstaviken och ungefär lika stora antal
som föregående år. Det är anmärkningsvärt
hur väl fjällgässen håller tiden för ankomst
och bortflyttning från Hjälstaviken. Det är
inte många dagar som skiljer mellan 2007
och 2008. Det ligger nära till hands att anta
att det till stor del är samma individer som
besöker lokalen både vår och höst.
		

BD, UL

Grågås Anser anser
Observationer finns från årets samtliga månader; från januari har följande rapporterats:
8 ex. mot S Paris, Vänge 9/1 (Ulrik Lötberg),
2 ex. mot N Hjälstaviken 20/1 (Ragnar Hall
m.fl.), 1 ex. förbiflygande Ulva kvarn 21/1
(David Hammarberg) och 1 ex. Husbydammarna 21/1–10/2 (Mats Wilhelm m.fl.).
Bortsett från 5 ex. Vendelsjön 1–10/2 finns
inga andra fynd från inledningen av februari,
men insträcket från söder satte fart 9–10/2
med många fynd därefter på ett flertal lokaler
under denna månad som normalt tillhör vintern. Mot slutet av februari noterades följande
toppnoteringar: 500 ex. Hjälstaviken 28/2
(Martin Tjernberg m.fl.) och 200 ex. Vendelsjön 29/2 (Weine Erlandsson m.fl.).
Från mars och början av april har följande
stora ansamlingar (≥250) rapporterats: som
mest 600 ex. Ledskär 15–30/3 (Ulrik Lötberg

m.fl.), 259 ex. Sjölunda, Tämnaren 15/3 (Johan Södercrantz m.fl.), 325 ex. Lårstaviken
15/3 (Thomas Johansson), som mest 3 000
ex. Hjälstaviken 16–17/3 (Åke Berg m.fl.),
360 ex. Skedviken 16/3 (Bill Douhan), 540
ex. Funbosjön 21/3 (Benny Åhr), som mest
1200 ex. Vendelsjön 23/3 (Tomas Lundquist)
samt 300 ex. Brosjön 3/4 (Magnus Bladlund).
	Grågåsen häckar väl spridd längs hela kusten, mest talrikt i den yttre zonen, men även
längre in. Följande inventeringsuppgifter som
redovisar antalet häckande par i avgränsade
delområden har inkommit: 37 par Björns
skärgård, 9 par Lövstabukten (Ulrik Lötberg
m.fl.) samt 10–15 par Örskär (Mikael Malmaeus). Arten är numera väl spridd även
i eutrofa insjövatten, men rapporteringen
härifrån är vanligtvis dålig. Några mer eller
mindre väl underbyggda uppgifter som visar
hur talrik arten kan vara i dylika vatten är:
40–50 par Vendelsjön (Thomas Pless m.fl.),
uppskattningsvis 60–70 par Tämnaren (Ulrik
Lötberg), cirka 35 par Kärven (Tomas Kjelsson), cirka 25 par Dalbyviken (Martin Molin)
samt 150–200 par (135 kullar sedda) Hjälstaviken (Pekka Westin). Därtill har säkerställda
häckningar rapporterats från ytterligare tio
insjövatten, men också andra häckningsindicier från knappt tiotalet lokaler i inlandet.
	Antalet rapporterade grågäss på de stora
häck- och rastlokalerna brukar vara som lägst
kring månadsskiftet april–maj och detta år var
inget undantag. Från Hjälstaviken rapporteras
”bara” 350 ex. 10–11/5 (Raul Vicente) och
det var först mot slutet av månaden som ett
fyrsiffrigt antal åter inräknades; som mest
1 700 ex. 26/5–9/6 (Pekka Westin). Som
föregående år ökade antalet här snabbt till
som mest 5 000 ex. 10–23/6 (Pekka Westin),
merparten hitkomna från okända trakter. En
rapport som kan vara intressant i detta sammanhang, och som eventuellt kan indikera
varifrån gässen vid Hjälstaviken kom (från
öster), är 150 ex. Abborrhällen, Singö 15/6
(Joakim Johansson). Den 24/6 inräknades
4 900 ex. (Pekka Westin), men merparten av
dessa försvann strax och som mest 1 000 ex.
rapporteras från 25/6 och in i juli. Samtidigt
Fåglar i Uppland 4 2009
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Prutgås (sid 18-19). Prutgås på skärgårdsö i full sommarskrud
är en ovanlig syn i Uppland. Här en gammal fågel i Björns skärgård 18 juli 2008. Foto: Ulrik Lötberg
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Rödhalsad gås (sid 18-19)
Vild eller ej, men likväl en rödhalsad gås, tillsammans med
vitkindade gäss, vid Hjälstaviken 26 augusti 2008.
Foto: Ulf Franzén

Svärta (sid 24-25). Hane av svärta på rundtur i Björns skärgård
1 juni 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Storskrakar (sid 24-25). Storskrakehona med två uppvaktande (?) hanar i Björns skärgård 4 maj 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Gräsand (sid 20-21)
Vad är det som döljer sig där
till höger? Eller är det fotografen som hålls under uppsikt av
gräsandhonan och alla hennes
ungar? Björns skärgård 13 juni
2008.
Foto: Ulrik Lötberg

Gråhäger (sid 28-29)
Gammal gråhäger, en trots sin
storlek dåligt känd häckfågel
i rapportområdet, flygande i
närheten av häckplats. Ledskärsområdet 4 maj 2008.
Foto: Ulrik Lötberg
Fåglar i Uppland 4 2009
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Tornfalk (sid 32-33). Hane av tornfalk vaktande ingången till sin bostad vid Nyvalla,
Östervåla 12 maj 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Fjällvråk (sid 32-33). Ungfågel av fjällvråk
på besök i Björns skärgård 13 september 2008.
Foto: Ulrik Lötberg

Fiskgjuse (sid 32-33). Nyligen flygg årsunge av
fiskgjuse, vid Fågelsundet 30 juli 2008.
Foto: Ulrik Lötberg
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Stäpphök (sid 30-31). Sällan, men av många
gärna, sedd rovfågel – en 3K hane av stäpphök – jagande över Fjärdhundraslätten
12 augusti 2008. Foto: Martin Molin

Kustpipare (sid 36-37). Sen
kustpipare, en årsunge, rastande på Björn 6 november 2008.
Foto: Ulrik Lötberg

Roskarl. Den av vadarna som vi framför andra förknippar
med ytterskärgården; här på häckplats i Björns skärgård,
6 juni 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Strandskata (sid 36-37)
Gammal strandskata flygande,
och ljudande, i Björns skärgård
13 juni 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Större strandpipare (sid 36-37). Dununge av större strandpipare fångad på bild i Björns
skärgård 13 juni 2008. Foto: Ulrik Lötberg.
Fåglar i Uppland 4 2009
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Kärr- och spovsnäppor (Sid 38-39). Rastande spov- och kärrsnäppor, två respektive fem gamla
fåglar, i Björns skärgård 18 juli 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Svartsnäppa (sid 40-41)
Sen ungfågel av svartsnäppa
födosökande på Björn 9 oktober
2008.
Foto: Ulrik Lötberg

Småspov (sid 40-41)
En kanske något försenad småspov på väg mot nordlig
häckplats förbi Björn, 20 maj 2008.
Foto: Ulrik Lötberg
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fanns det många ruggande även i Björns
skärgård; som mest 900 ex. 6–28/6 (Bo G
Svensson).
I början av juli rapporteras stora ansamlingar endast från Hjälstaviken och Ledskär,
men mot slutet av månaden iakttogs tresiffriga antal även vid Vendelsjön och Kärven.
Under augusti ökade antalen snabbt på de
traditionellt stora rastlokalerna och redan
i slutet av månaden fanns 23 000 ex. vid
Hjälstaviken (Pekka Westin) vilket också var
toppnoteringen på lokalen denna höst. Detta
är nästan 8 000 fler än det tidigare rekordet
(15 300 ex. hösten 2005).
	I slutet av augusti fanns i storleksordningen 28 000 rastande i rapportområdet och
även om mängden vid Hjälstaviken därefter
minskade något, höll sig antalet, som en följd
av ökande antal på andra lokaler, kvar på ungefär samma nivå under början av september
(Tabell 1). Inga uppgifter finns från Tämnaren
förrän i slutet av september, men sannolikt
fanns det flera tusen här redan kring mitten
av månaden. Nedgången i antalet rastande i
rapportområdet fram till mitten av månaden
är sannolikt mest en följd av bristande rapportering från Tämnaren och det redovisade
antalet (se Tabell 1) speglar därför sannolikt
inte verkligheten. I slutet av september
räknades grågässen i Tämnaren, 18 000 ex.
(Ulrik Lötberg m.fl.), och en följd av det blev

att toppnoteringen för hösten i rapportområdet uppnåddes nu; minst 32 450 ex. Det är
många, men ändå klart lägre än rekordnoteringen från föregående höst (cirka 40 000).
Att det blev så många 2007 berodde kanske
mest på att toppnoteringarna för Hjälstaviken
och Tämnaren då sammanföll.
Från första dekaden av oktober rapporteras
bara drygt hälften så många grågäss i rapportområdet, detta trots att antalet rastande vid
både Vendelsjön och Skedviken hade ökat
jämfört med slutet av september. Huvudskälet till den redovisade nedgången är dock
att det åter saknas heltäckande rapporter
om antalet i Tämnaren. Sannolikt fanns det
betydligt fler här än de blygsamma 1 300 ex.
som rapporterats. Den kraftiga nedgången
i början av oktober speglar därför troligen
inte verkligheten. Antalet rapporterade höll
sig kvar på ungefär samma nivå under den
andra dekaden av oktober och det var då som
toppen nåddes vid Vendelsjön (4 500 ex.).
Under slutet av oktober skedde en kraftig
avtappning, men det fanns kvar relativt stora
antal inledningsvis i november; framför allt
1 500 ex. Vendelsjön 1/11 (Kenneth Pless
m.fl.). Därefter försvann grågässen snabbt
och de sista för året blev också det enda decemberfyndet; 8 ex. förbiflygande Björkskog,
Fasterna 20/12 (Helge Röttorp).
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Tabell 1. Högsta antal rastande grågäss som rapporterats från de främsta lokalerna under juli–
oktober 2008.
		
Juli
1-10 11-20 21-31

1-10

Augusti
11-20 21-31

Ledskär
700 1 100 1 800
Vendelsjön
540
Tämnaren
Hosjön
Kärven
140
Funbosjön
Skedviken
Hjälstaviken 1 000 1 000 1 800

1 800
850
350
230
575
2 280

Summa

1 700 2 100 4 280

September
11-20 21-30

1-10

1 800 1 800
1 300 1 500
1 100 1 100
390
230
230
575
575
8 200 23 000

2 300 3 500
2750
1 500 1 500
1500
3 150
- 18 000
800
800
650
1 100
950
950
800
20 000 15 100 7 000

2750
2500
1 300
800
350
950
2 000
6 400

6 085 13 595 28 205

28 050 21 850 32 450

1-10

Oktober
11-20 21-31
2750
4500
1 300
800
350
400
1 125
4800

720
2500
1 300
1 800
260
1 125
4 800

17 050 16 025 12 505

Fåglar i Uppland 4 2009

17

[Stripgås Anser indicus]
Rapporterad från tre lokaler, men aldrig med
fler än en individ: Länna kyrksjö, Länna 15–
22/3 (Gert Straschewski); vid Hjälstaviken
7/5 (Lars Hedegran), 5–10/6 (Ragnar Hall)
och 19/8–21/9 (Maud Andersson m.fl.) samt
Tämnaren 10–27/9 (Lars Gustavsson m.fl.).
		

BD, UL

[Dvärgkanadagås Branta hutchinsii]
1 ex. Hjälstaviken 21/8–16/10 (Pekka Westin,
Martin Tjernberg m.fl.). Rastillhörigheten är
omtvistad och inte med säkerhet avgjord.
Hutchinsii tycks dock ligga närmast till
hands.
		

BD, UL

Vitkindad gås Branta leucopsis
Från våren finns rapporter om rastande och
överflygande vitkindade gäss från ett stort
antal lokaler. Som mest rörde det sig i de
flesta fall om några få tiotal individer, men
från Hjälstaviken rapporteras tresiffriga antal
vid flera tillfällen 15/4–8/5; som mest 120 ex.
5–8/5 (Pekka Westin m.fl.).
Endast elva säkerställda häckningar har
rapporterats; alla, utom en, är från kusten:
1 par Kniven, Lövstabukten (Ulrik Lötberg
m.fl.), minst 3 par Örsten, Singö (Fredrik
Bondestam), 3 par Rotholmaviken, Häverö
(Joakim Johansson), 2 par Sennebyhaken
(Lennart Larsson m.fl.), 1 par Lillgrundet,
Ekoln (Pekka Westin m.fl.) samt minst 1 par
Vettershaga, Länna (Ulf Linell). Rapporteringen ger dock på intet sätt någon rättvisa
åt det häckande beståndets verkliga storlek.
Eftersom arten till mycket stor del häckar
längs kusten och i innerskärgården, blir det
stora flertalet av alla häckningar aldrig rapporterade. Därtill kan det bland de få som
ändå har rapporterats ibland vara frågan om
dubbelräkningar. När ungarna har blivit stora
kan familjen förflytta sig långa sträckor mellan
olika lokaler.
Under sommaren fanns några få individer kvar vid Hjälstaviken, men från 6/8
rapporteras 21 ex. (Pekka Westin) och det
var inledningen på den numera sedvanliga
ansamlingen av rastande vitkindade gäss på
lokalen under sensommaren och hösten. Följande milstolpar kan nämnas: 35 ex. 14/8,
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180 ex. 15/8, 675 ex. 19/8, 1 430 ex. 21/8,
1 600 ex. 24/8, 2 500 ex. 25/8, 3 000 ex.
31/8, som mest 4 000 ex. 2/9–3/10, 3 230 ex.
4/10, 2 000 ex. 7/10, 500 ex. 12/10, 35 ex.
17/10, 13 ex. 18/10, 10 ex. 19/10 samt 4 ex.
20/10–4/11 (Pekka Westin m.fl.).
Höstens högsta notering (4 000) innebar
inget nytt rekord (4 750 ex. hösten 2007),
men är ändå imponerande många. Som vanligt finns det inga rapporter om sträckande
flockar från augusti som förklarar var alla
dessa gäss har sitt ursprung. Ytterst få sträckande flockar har för övrigt rapporterats från
hösten, men några av de lite större (≥50) kan
nämnas: 50 ex. mot SV Måssten, Singö 12/9
(Joakim & Rune Johansson), 51 ex. mot S
Uppsala 25/9 (Jan Wärnbäck) samt 100 ex.
mot SO Hargshamn 5/10 (Wilhelm Dietrichson).
Utöver Hjälstaviken har det rapporteras
en permanent ansamling av vitkindade även
från Kalmarsand, Kalmar där det fanns som
mest 275 ex. 14/8–7/9 (Tom Sandström).
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Prutgås Branta bernicla
Vårfynd hör till undantagen och de som eventuellt rapporteras brukar ofta vara ströfynd
av enstaka individer, men från detta år finns
en iakttagelse av en, för våra förhållanden,
stor flock; 150 ex. sträckande Brunnsholm,
Enköpings-Näs 31/5 (Olle Holst). Därtill
rastade 1 ex. (från denna flock?) Övre Föret
31/5–1/6 (Ulf Florman). Hösten började med
16 ex. mot N Skatudden 10/9 (Ulf Broberg)
och följdes sedan av flera iakttagelser, alla
från kusten, fram t.o.m. 1/11. Uppträdandet
under hösten var dock genomgående mycket
magert, men det fanns ett undantag och det
var 5 250 ex. mot S–SV Svenska Högarna
1/10 samt 200 eftersläntrare dagen därpå
(Tommy Eriksson m.fl.).
		

BD, UL

Rödhalsad gås Branta ruficollis [0; 3; 1]
1 2K-fågel fanns vid Hjälstaviken 24/8–15/10
(Christer Sundström m.fl.) och troligen var
det samma fågel som tidigare under sommaren hade uppehållit sig på Djurgården, i
Stockholm. Rödhalsad gås är en ovanlig art i
Uppland, tidigare finns bara två rapporterade

fynd, och den väckte därför uppmärksamhet
såväl i Stockholm som vid Hjälstaviken.
Tidpunkten för uppträdandet är inte det
man i första hand väntar sig av en fågel av
vilt ursprung och diskussionens vågor har
därför gått höga huruvida den skall anses som
”kryssbar” eller ej.
		

BD, UL

Rostand Tadorna ferruginea [4; 39; 3]
Två fynd under året: 1 2K+ hane Ledskär,
Österlövsta 9–15/8 (*Mats Edholm, *Brita
Tibell m.fl.) och 2 ex. Draget, Harg 15/8
(Wilhelm Dietrichson).
		

BD, UL

Gravand Tadorna tadorna
Lyckad häckning har rapporterats från Örskär
med som mest 1 par och 5 1K 1/5–17/7
(Martin Irestedt). Därtill sågs 4 par under
omständigheter som indikerar häckning i Björns
skärgård 5/4–14/6 (Ulrik Lötberg). För övrigt
rapporteras arten från skärgården i lämpliga
häckningsmiljöer enligt följande: 1 par Svartlöga, Blidö 28/4–15/6 (Elisabeth Eklund), 1
par Norrboda, Gräsö 1–3/5 (Olof Sjöberg),
1 par Fluttuskären, Gräsö 1/6 (Martin Amcoff), 1 par Västra Mellgrund, Blidö 1/6 (Clas
Cronlund), 1 hane Rammskären, Rådmansö
7/6 (Bo Hallman) samt 1 hane Skrakfjärden,
Blidö 24/6 (Roland Staav). Andra fynd från
kusten under våren/försommaren är: 6 ex.
Ledskär 25/5 (Ingrid Åkerberg) och 6 ex.
(samma?) Ugglan, Gräsö 2/6 (Leif Östman).
Våren gav också fynd från två inlandslokaler;
som mest 3 ex. Hjälstaviken 7/4–5/5 (Tom
Sandström, Svante Söderholm m.fl.) samt 1
hona Övre Föret 21/4 (Tomas Pärt).
Häckningar har åter rapporterats från den
norra delen av kusten medan övriga fynd från
våren och försommaren är mer spridda längs
kusten och i skärgården. Endast två rapporter
från inlandet är normalt, medan inte ett enda
fynd från hösten är färre än brukligt.
		

BD, UL

[Mandarinand Aix galericulata]
Två fynd av även denna färggranna anka, men
här torde det inte föreligga några tveksamheter kring ursprunget, d.v.s. de är säkerligen förrymda: 2 hanar Mattingsviken, Gräsö 2–3/5
(Erik Kjellgren) samt 1 hane i viltvatten vid

Håknäs, Vätö 9/5 (Bill Douhan).

		

BD, UL

Bläsand Anas penelope
Vinterfynd eller ej, men 1 par sågs vid Hjälstaviken 11/2 (Pekka Westin), 1 hane Varpsund,
Övergran 19–20/2 (Torbjörn Andersson
m.fl.) och 1 hane Biotestsjön 24/2 (Per Johan
Ulfendahl). Troliga vårfynd var dock 7 ex.
Hjälstaviken redan 28/2 (Pekka Westin m.fl.)
och 1 hane Vendelsjön 29/2 (Kenneth Pless).
Under mars ökade antalet rastande, men det
var först mot slutet av månaden som det blev
lite större mängder. Stora ansamlingar under
våren (≥50) har rapporterats från följande
lokaler: vid Hjälstaviken 21/3–5/5, som mest
350 ex. 16–18/4 (Pekka Westin m.fl.); 65 ex.
Ledskär 12/4 (Per Johan Ulfendahl, Anders
Eriksson) och vid Vendelsjön 13–26/4, som
mest 120 ex. 20/4 (Anssi Laurila).
Vårens rastande flyttade vidare och inte
heller från detta år har några häckningsuppgifter inkommit. Arten har dock rapporterats
från ett flertal lokaler under sommaren och
några ansamlingar av ruggande flockar förtjänar att nämnas: 45 hanar Björns skärgård
13/6, hela 160 hanar Lövstabukten 17/6
(Ulrik Lötberg m.fl.) och 60 ex., mest hanar,
Tämnaren 15/6 (Ulrik Lötberg m.fl.).
Antalet rastande ökade vid t.ex. Ledskär
och Hjälstaviken från mitten av augusti, men
det var först från början av september som
stora ansamlingar (≥100) rapporteras och då
på följande lokaler: vid Ledskär 7/9–2/11,
som mest 950 ex. 13/9 (Johan Södercrantz,
Per Johan Ulfendahl); 100 ex. Kallrigafjärden
12/9 (Leif & Kersti Östman), som mest 140
ex. Tämnaren 20–27/9 (Ulrik Lötberg m.fl.);
vid Hjälstaviken 2–4/10, som mest 560 ex.
2/10 (Pekka Westin m.fl.) samt 200 ex. SöderGiningen, Knutby/Bladåker 25/10–1/11
(Tomas Kjelsson m.fl.).
	Antalet rastande ökade som en följd av att
nya bläsänder anlände från i första hand nordost och följande höga sträcksummor (≥500)
har registrerats vid kusten: vid Fågelsundet
850 ex. mot SV 6/9 och 560 ex. mot SV
11/9 (Lennart Söderlund); vid Skatudden
1 170 ex. mot S 10/9 (Ulf Broberg) och 1 675
ex. mot S 26/9 (Mats Edholm, Brita Tibell);
Fåglar i Uppland 4 2009
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1 280 ex. sträckande Svarthamn, Skutskär
11/9 (Eric Blomgren m.fl.), 750 ex. mot S
Måssten, Singö 26/9 (Fredrik Bondestam),
650 ex. mot SV Arsläjan, Björkö-Arholma
26/9 (Tomas Pärt) samt 600 ex. mot SV
Svenska Högarna 1/10 (Tommy Eriksson
m.fl.). Året avslutades med att den honfärgade individ som upptäcktes i Svandammen,
Uppsala 5/11 höll sig kvar här till årets slut
(Anders Arnell).
		

BD, UL

Snatterand Anas strepera
År 2008 var av allt att döma ett mycket bra år
för arten i rapportområdet. Även om antalet
säkerställda häckningar som vanligt är få, är
antalet rapporterade par vid lämpliga häckningsöar, såväl vid kusten som i sjöar, ovanligt
många. Från Tämnaren, den i nuläget i särklass
främsta lokalen för arten, bedömdes antalet
häckande par till i storleksordningen 220–250
par (Ulrik Lötberg m.fl.). Likaså hade snatteranden ett bra år i Hjälstaviken med 32 par/
revir, därav minst sju lyckade häckningar med
vardera 8–11 ungar (Pekka Westin m.fl.), att
jämföra med tio revir föregående år.
Även från kusten i norr rapporteras om ett
anmärkningsvärt bra år med många par i revir;
som mest 26 par Björns skärgård, Hållnäs –
flera vuxna kullar sågs senare under sommaren – och 32 par/revir vid öar i Lövstabukten
(Ulrik Lötberg m.fl.). I övrigt kan nämnas att
lyckade häckningar har rapporterats från: Klardammen, Dannemora (Curt Johnsson m.fl.),
Husbydammarna, Lena (Mats Wilhelm) och
Dalkarlskärret (Anders Helander m.fl.).
	Avslutningsvis kan en rekordstor höstansamling nämnas från Tämnaren; minst 600
ex. i en flock 27/9 (Ulrik Lötberg, Tommy
Lindell).
		

BD, UL

Kricka Anas crecca
Redan på årets första dag sågs 1 hona vid
Kungsängen (Åsa Steinholtz m.fl.). Fyra
dagar senare, 5/1, hade hon fått sällskap av
ytterligare 1 hona och de sågs fram t.o.m. 23/1
(Håkan Rune m.fl.), men sedan var det åter
endast 1 hona på platsen in i mars. Redan 20/2
fanns 2 ex. i Biotestsjön (Mats Edholm m.fl.)
och kanske var det vårens första. På månadens
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sista dag, 29/2, observerades 2 ex. även i
Vendelsjön (Kenneth Pless m.fl.) och dessa
var dock med säkerhet nyanlända eftersom
antalet hade fördubblats redan 1/3. Antalet
rastande ökade i takt med att nya anlände från
söder och från våren rapporteras åtminstone
tresiffriga antal rastande på följande lokaler:
Ledskär 5–27/4, som mest 190 ex. 12/4
(Anders Eriksson m.fl.); Hjälstaviken 6/4–4/5,
som mest 660 ex. 15/4 (Pekka Westin, Martin
Tjernberg) samt Vendelsjön 10/4–4/5, som
mest 200 ex. 18–19/4 (Ragnar Hall m.fl.).
	Antalet rastande minskade under första
halvan av maj då krickorna flyttade vidare
mot sina häckplatser. I början av juni ökade
åter antalet på flera lokaler och då var det
troligen till stor del ruggande hanar som anlänt från norr. Tresiffriga antal rapporteras från
följande lokaler under juni: som mest 300 ex.
Hjälstaviken 12–30/6 (Tomas Pärt m.fl.) och
som mest 200 ex. Vendelsjön 21–28/6 (Anssi
Laurila, Bengt Säfström). Flockarna fortsatte
att öka i storlek under juli och framöver genom hösten och åtminstone tresiffriga antal
sågs på flera lokaler enligt följande: Hjälstaviken 1/7–3/11, som mest 1 100 ex. 7–14/8
(Pekka Westin m.fl.); Vendelsjön 1/7–30/10,
som mest 140 ex. 30/10 (Anders Arnell)
samt Ledskär 6/8–5/11, som mest 1 200 ex.
24/8 (Thomas Pless m.fl.). Antalet krickor
minskade snabbt under november och från
december finns endast två fynd: 3 ex. Biotestsjön 14/12 (Johan Södercrantz m.fl.) och 1 ex.
Kundbysjön, Rimbo 20/12 (Jesper Norrby).
		

BD, UL

Amerikansk kricka Anas carolinensis
[0; 13; 2]
Två fynd: vardera 1 hane Hjälstaviken 14/4
(Tom Sandström m.fl.) och Vendelsjön
20/6–4/7 (*Thomas & Kenneth Pless). Även
om det i och för sig skulle kunna vara samma
fågel som uppträdde på båda lokalerna är det
mer sannolikt att det ändå var olika individer
och de räknas därför som två fynd.
		

BD, UL

Gräsand Anas platyrhynchos
Även gräsand rapporteras. Bland de fynd som
inkommit kan några stora ansamlingar nämnas
(≥500): cirka 500 ex. Uppsala 2/1 och 31/12

(Ulf Gärdenfors m.fl.); cirka 500 ex. Hjälstaviken 25/3 (Pekka Westin) och 8/8–19/9, som
mest 1 000 ex. 19/9 (Yngve Hareland) samt
vid Ledskär 12/8–4/10, som mest 800 ex. 3/9
(Mats Edholm, Brita Tibell).
		

BD, UL

Stjärtand Anas acuta
Vårsträcket var även detta år blygsamt och de
största antal som spontant har rapporterats är
mycket lika fjolårets; som mest 22 ex. Hjälstaviken 17–20/4 (Martin Tjernberg m.fl.) och
8 ex. Ledskär 12/4 (Anders Eriksson m.fl.).
Några få par har rapporterats som häckande
vid kusten i norr även detta år; tre par i Björns
skärgård. Ruvande hona iakttogs på två öar
medan ett par sågs para sig vid en annan ö.
En av honorna sågs senare med vuxna ungar
(Ulrik Lötberg m.fl.).
Under höststräcket rapporteras genomgående blygsamma antal på sträck vid kusten,
som mest 123 ex. mot S Skatudden 26/9
(Mats Edholm, Brita Tibell). Högsta antal
rastande som rapporterats är 110 ex. Ledskär
17/9 (Ulrik Lötberg) och 45 ex. Hjälstaviken
11/10 (Martin Tjernberg).
		

BD, UL

Årta Anas querquedula
Säkerställda häckningar har endast rapporterats från Sörsjön, Tämnaren där två honor
stöttes från respektive bo 5/6 (Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson). Därtill har par setts under
en stor del av häckningstiden på fyra andra
möjliga/troliga häckningslokaler: 9 par Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.), 2 par Vendelsjön
(Anssi Laurila m.fl.), 1 par Tegelsmora kyrksjö
(Johan Södercrantz m.fl.) samt 1 par Kärven
(Tomas Kjelsson, Benny Åhr).
	Årets resultat är i nivå med, möjligen
något över, föregående års. Det finns dock
ingenting som talar för att mer än på sin höjd
10–15 par kan ha häckat i rapportområdet
2008. Inga kullar sågs vare sig i Hjälstaviken
eller på någon annan lokal vilket talar för att
häckningsutfallet inte var särskilt gott.
		

BD, UL

Skedand Anas clypeata
Årets första rapporteras från Hjälstaviken
18/3 och här bedömdes sedan 28 par ha
häckat, därav minst sex med lyckat resultat

(Pekka Westin, Martin Tjernberg). I övrigt har
rapporter inkommit från andra lokaler med
lämplig häckningsbiotop som indikerar förekomst av minst 5 häckande par: 42 par Björns
skärgård 24/4–23/8, ”bästa året hittills, många
ungfåglar sedda i juli” (Ulrik Lötberg m.fl.);
8 par Lövstabukten 17–18/6 (Ulrik Lötberg
m.fl.), 5 par Fluttuskären, Gräsö 10/5–1/6
och 5 par Stor-Lågbådan, Gräsö 2/6 (Martin
Amcoff m.fl.) samt cirka 10 par Tämnaren
30/4–15/6 (Ulrik Lötberg m.fl.). Därtill har
uppgifter inkommit som indikerar ytterligare
totalt 19 häckningar i skärgårdsmiljö och elva
i insjövatten.
Sammantaget innebär det i storleksordningen drygt 125 häckande par i rapportområdet, därav cirka 80 längs kusten och i skärgården. Det betyder en ökning jämfört med
föregående år (drygt 100 par), företrädesvis
längs kusten. Det kan nämnas att antalet par
vid Björn minskade med sex jämfört med
2007 samtidigt som antalet vid Hjälstaviken
ökade från 15 till 28, d.v.s. till samma antal
som 2006. Häckningsuppgifter från kustlokaler var dock klart fler 2008 jämfört med
2007.

		

BD, UL

Brunand Aythya ferina
Som vanligt har det rapporterats brunänder
under häckningstid från många av de lokaler
som är kända för att hysa arten som möjlig/
trolig häckfågel. I vilken utsträckning häckningar har ägt rum är i de flesta fall okänt, men
följande säkerställda häckningar har rapporterats: 1 hona med kull Nyländadammen, Harg
(Wilhelm Dietrichson m.fl.), 3 honor med
varsin kull Kärven (Tomas Kjelsson m.fl.), 1
hona med 1 pull. i viltvatten vid Eriksberg, Almunge (Tomas Kjelsson m.fl.), 2 honor med
1 respektive 2 pull. Jönsbolssjön, Almunge
(Tomas Kjelsson m.fl.), 1 hona med 1 pull.
Sunnerstaviken, Gottsunda (Fredrik Thernlund), 1 hona med 3 pull. Stor-Kärret, Dalby
(Ragnar Hall) samt 2 honor med vardera 2
pull. Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.).
Elva konstaterade häckningar är givetvis
bara en liten del av det verkliga häckande
beståndet i rapportområdet. I Tämnaren,
Upplands kanske främsta lokal för arten, uppFåglar i Uppland 4 2009
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skattades antalet häckande par till i storleksordningen 35–50 (Ulrik Lötberg) medan fem
par bedömdes häcka i Hjälstaviken (Pekka
Westin). Utifrån årets rapportering finns det
inga skäl att misstänka att storleken på det
häckande beståndet har förändrats nämnvärt
jämfört med föregående år.
Från hösten finns det rapporter om relativt
stora antal från två lokaler: som mest 125 ex.
Kärven 28/8–7/9 (Tomas Kjelsson, Benny
Åhr) och 100 ex. Vendelsjön 8/9 (Anders
Arnell).
		

BD, UL

Vitögd dykand Aythya nyroca [1; 2; 3]
Märkligt nog blev det en repris på fjolåret på
så sätt att två hanar åter var på plats i Nyländadammen, Harg från åtminstone 5/4 (*Johan
Södercrantz m.fl.). Även om det inte går att
bevisa är det rimligt att anta att det var samma
fåglar som återkom. På samma sätt som 2007
försvann en av dem i maj och under perioden
5/5–4/6 sågs bara en individ. Även om vitögd
dykand är en mycket ovanlig art i Uppland
räknar vi ändå den hane som sågs flyga mot N
förbi Rödhäll, Hållnäs 3/7 (Martin Tjernberg)
som ytterligare en individ.
		

BD, UL

Vigg Aythya fuligula
Inga stora ansamlingar (≥1 000) har rapporterats från första halvåret, men de största
som registrerats kan nämnas; som mest 800
ex. Biotestsjön 20/2 (Mats Edholm, Brita Tibell), cirka 300 ex. Ledskär 12/4 (Per Johan
Ulfendahl m.fl.), cirka 350 ex. Stormaren,
Gisslingö, Vätö 20/4 (Bill Douhan) och cirka
400 ex. Hållnäs östra skärgård 24/4 (Martin
Amcoff m.fl.). Arten häckar relativt allmänt
längs kusten och följande uppgifter om antalet
häckande par som bygger på inventeringar kan
nämnas: 166 par Björns skärgård och 94 par
Lövstabukten (Ulrik Lötberg m.fl.). Häckningar förekommer även i våra insjövatten,
men är fåtaliga och rapporteras sällan. Enstaka
häckningar har detta år dock rapporterats
från Kärven, Jönsbolssjön (Tomas Kjelsson
m.fl.) samt Hjälstaviken (Pekka Westin).
Från efteråret har tresiffriga antal rastande
rapporterats från några lokaler och fyrsiffriga
enligt följande: i Biotestsjön som mest 1 000
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ex. 4/10–12/12 (Tomas Kjelsson m.fl.) och
1 750 ex. 14/12 (Johan Södercrantz m.fl.)
samt 1 800 ex. Hemsundet, Blidö 18/11
(Roland Staav).

		

BD, UL

Bergand Aythya marila
Året inleddes med några fynd från kusten
under januari–februari. Bortsett från enstaka
individer på två lokaler fanns en flock vid
Biotestsjön, som mest 25 ex. 24/2–2/3 (Per
Johan Ulfendahl m.fl.), vilket är många för
att vara under vintern. Antalet rapporter
från vårsträcket är få och som mest sågs 20
ex. Kallrigafjärden 19–20/4 (Leif Östman
m.fl.).
För tredje året i följd konstaterades häckningar, denna gång tre par, i Björns skärgård
där åtminstone två honor sågs med varsin kull
(Ulrik Lötberg m.fl.). Likaså ägde en häckning
åter rum på Kniven, Lövstabukten där en kull
sågs i juli (Per Johan Ulfendahl m.fl.). Än mer
glädjande är att en häckning rapporteras även
från Väddökusten där en hona med 6 pull.
sågs 19/7 (Jonas Karlsson). Häckningen vid
Väddökusten är den första kända i Norrtälje
kommun på många år och kanske kan vi hoppas på att berganden är på väg tillbaka som
häckande i skärgården.
Höststräcket var synnerligen blygsamt med
fynd av enstaka individer eller smärre antal
rastande eller sträckande vid i första hand kusten. Klart flest, 32 ex., registrerades på sträck
mot SO Billudden 4/10 (Yngve Hareland).
Från inlandet finns endast sex rapporter (1–2
ex.) under året, en från våren och övriga från
sensommaren och hösten. Året avslutades
med ett decemberfynd; 20 ex. Östernäs, Rådmansö 27/12 (Tommy Eriksson).
		

BD, UL

Ejder Somateria mollissima
Från vårsträcket har flera uppgifter om
koncentrationer av rastande inkommit från
kusten och stora ansamlingar (≥1 000) har
rapporterats från Kalvskäret, Singö; som mest
1 250 ex. 15–18/4 (Fredrik Bondestam) och
1 300 ex. 20/4 (Martin Tjernberg m.fl.), samt
3 000 ex. Kudoxafjärden, Blidö 20/4 (Anders
Barkengren). Vid denna tid inräknades för
övrigt 475 ex. mot N Rönnskärs udde 12/4

(Magnus Bladlund). Inlandsobservationer är
ovanliga, men två har rapporterats i samband
med vårsträcket; 1 hona Ekoln 7/5 (Ingemar
Ahlén) och 1 hane Hjälstaviken 11/5 (Rasmus Elleby, Ingrid Åkerberg).
Häckningsuppgifter rapporteras sällan,
men från detta år finns ovanligt många. Intressant, och oroväckande, är att dessa rapporter
i många fall redovisar dåligt, eller mycket
dåligt, häckningsresultat från olika delar av
skärgården och längs kusten. Även om det är
svårt att dra några välgrundade slutsatser från
dessa uppgifter råder det ingen tvekan om att
ejdern under en följd av år har haft svårigheter
med reproduktionen på många håll. Det vore
av stort värde med inventeringar med syftet
att ta fram fakta om antalet häckande par
samt häckningsresultat i utvalda delområden.
Arten är stadd i kraftig minskning på många
håll. Den blir rödlistad 2010!
Även om ejdern minskar finns det ännu
gott om vuxna individer vilket årets rapporter om ruggande gudingar i månadsskiftet
maj–juni redovisar. Särskilt många, cirka
35 000 (rekord!), inräknades kring Svenska
Högarna 25/5–1/6 (Bill Douhan), men upp
till som mest 2 800 ex. noterades även i Singö
skärgård 22/5–5/6 (Fredrik Bondestam m.fl.)
och cirka 1 000 ex. Arsläjan, Björkö-Arholma
25/5 (Yngve Hareland). Vi vet ingenting om
uppsamlingsområdet för alla de gudingar som
uppehöll sig vid Svenska Högarna, men det
är inte helt orimligt att tänka sig att många
av dem kommer från Ålands skärgård.
		

BD, UL

Alfågel Clangula hyemalis
Stora ansamlingar (≥1 000) har som vanligt
rapporterats från några kustlokaler under
vintern och våren; vid Rönnskärs udde som
mest cirka 3 000 ex. 1–27/1 (Fredrik Bondestam m.fl.) och som mest 1 290 ex. 2–9/2
(Svante Söderholm); cirka 1 000 ex. Örsten,
Singö 4/4 (Fredrik Bondestam) samt i stora
drag 10 000 ex. Kudoxafjärden, Blidö 20/4
(Anders Barkengren). I samband med vårsträcket iakttogs arten även på några lokaler
i inlandet; 1 hane Gimo damm 11/4 (Mats
Edholm, Brita Tibell), 1 par Bredsjön, Järlåsa
21/4 (Anders & Simon Jansson), som mest 4

ex. Ekoln 30/4–9/5 (Martin Tjernberg m.fl.)
samt 1 hona Stennässjön, Skogs-Tibble 9/5
(Anders Jansson).
Enstaka individer översomrar sannolikt
varje år längs kusten, men rapporteras inte
årligen. Från detta år finns dock ett fynd;
1 ex. Björns skärgård 31/7 (Kenneth & Thomas Pless).
	Alfåglar återkom till de sedvanliga rastlokalerna längs kusten från slutet av september
och stora antal (≥1 000) har rapporterats
från mitten av oktober på några lokaler: cirka
4 000 ex. Svenska Högarna 14/10; vid Rönnskärs udde cirka 1 200 ex. 30/10 (Jacob Rudhe), cirka 3 400 ex. 2/11 (Bill Douhan), cirka
2 500 ex. 8–9/11 (Johan Östberg) och som
mest cirka 2 000 ex. 15/11–22/12 (Gabriel
Ekman m.fl.) samt cirka 1 000 ex. Halsaren,
Singö 6/11 (Joakim & Rune Johansson). Fynd
i sötvatten under hösten är ovanliga, men det
har inkommit en rapport; 1 ex. Stennässjön
1/11 (Anders Jansson).
		

BD, UL

Sjöorre Melanitta nigra
Inga stora ansamlingar har rapporterats från
årets inledande vintermånader, men från
vårsträcket kan några av de största rastande
flockarna i insjöarna nämnas: i Ekoln 57 ex.
10/4 (Jan Wärnbäck) och 50 ex. 24/4 (Thomas Pettersson m.fl.), 25 ex. Lillbyasjön 23/4
(Martin Amcoff, Björn Svensson) och 71 ex.
Tämnaren 4/5 (Johan Södercrantz m.fl.). Vid
ungefär samma tid inräknades ett par hyfsade
dagssummor sträckande, både från Örskär: 150
ex. mot NO 26/4 och 100 ex. 27/4 (Martin
Irestedt).
Från sommaren finns ett par rapporter om
sjöorrar på sträck: 200 ex. Arsläjan, BjörköArholma 20/7 (Jacob Rudhe) och 200 ex.
mot SV Skåpkubbarna, Gräsö 23/7 (Kersti
& Leif Östman). Det finns skäl att tro att det
i huvudsak var hanar som nu redan var på
väg mot vinterkvarteren. Höststräcket brukar komma igång på allvar i månadsskiftet
augusti–september vilket gör att 116 ex.
mot O redan 16/8 (Ulrik Lötberg m.fl.) kan
nämnas. Inga riktigt stora dagssummor har
dock rapporterats från hösten, men några av
de större (≥300) är: vid Björn 385 ex. mot SO
Fåglar i Uppland 4 2009
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28/8 (Ulrik Lötberg m.fl.), 390 ex. mot SO
7/9 (Yngve Hareland m.fl.) och 375 ex. mot
SO 10/9 (Lennart Söderlund); 563 ex. mot
S Rönnskärs udde 31/8 (Bill Douhan), vid
Fågelsundet 525 ex. mot O 6/9 och 965 ex.
mot O 11/9 (Lennart Söderlund) samt 300
ex. mot SO Örskär 7/9 (Mikael Malmaeus).
Sträck pågick fortfarande i november och
ett par hyfsade dagssummor från månadens
inledning kan nämnas, båda från Skvallerhamnsudden, Arholma: 162 ex. mot SO 1/11
och 228 ex. mot SO 2/11 (Yngve Hareland).
Därtill kan den största rapporterade flocken
rastande vid kusten från denna tid omtalas:
245 ex. NO Rönnskärs udde 8/11 (Yngve
Hareland). Från årets avslutande månad rapporteras några fynd och den i särklass största
flocken var som mest 200 ex. i Öregrundsgrepen 10–14/12 (Johan Södercrantz, Per
Gustafsson).
		

BD, UL

Svärta Melanitta fusca
Under vårsträcket observerades arten i några
av våra insjövatten: 1 hane Rastsjön, Morkarla
10/4 (Keith Bennett, Tomas Kjelsson), 1 hane
Kärven 13–14/4 (Benny Åhr m.fl.) och 5 ex.
Ekoln 11/5 (Zacke Svensson).
	Glädjande många uppgifter om par i
lämplig häckningsmiljö under häckningstid
har inkommit och följande lite större antal
(≥15) kan nämnas: 35 par, ”minst 15 kullar i
juli–augusti”, Björns skärgård (Ulrik Lötberg
m.fl.); 19 par Lövstabukten (Ulrik Lötberg
m.fl.), 25 par Norrsten, Singö (Joakim Johansson, Martin Amcoff), 15 par Norrskär, Singö
(Joakim & Rune Johansson), 20 par Understen, Singö (Martin Amcoff m.fl.) samt hela
80 par Svenska Högarna (Bill Douhan). Det
finns en del som talar för att arten ökar i antal
som häckande och det är viktigt att vi får in så
många uppgifter som möjligt som berättar om
hur många par som häckar, alternativt finns
på plats under häckningstid, i skärgården.
	Inga riktigt stora antal på sträck har rapporterats från hösten, men 229 ex. mot SO
Björn 7/9 (Yngve Hareland m.fl.) kan ändå
nämnas. Värt att notera kan vara att samtidigt
som höststräcket redan hade påbörjats fanns
det fortfarande honor med ungar i skärgården;
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1 hona med halvstora pull. Svenska Högarna
17/9 (Bill Douhan). Avslutningsvis kan den
enda rapporterade iakttagelsen i inlandet
under andra halvåret omnämnas; 1 ex. Skedviken 1/11 (Jesper Norrby).
		

BD, UL

Knipa Bucephala clangula
Knipa kanske inte tillhör de mest intressanta
arterna att läsa om, men några stora ansamlingar kan ändå vara värda att nämna. Arten
övervintrar regelbundet längs kusten och
under februari fanns som mest 500 ex. i Björns
skärgård 10–22/2 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund). Stora ansamlingar (≥100) är inte
vanliga i insjöarna under våren, men i Vendelsjön inräknades följande: som mest 110 ex.
6–10/4 (Anssi Laurila), 150 ex. 12–19/4 samt
175 ex. 23/4 (Mats Wilhelm m.fl.).
Under juni fanns ”som vanligt” stora ansamlingar av ruggande knipor i Björns skärgård
och följande antal måste nämnas: som mest
1 900 hanar 1–6/6, som mest 2 300 hanar
13/6–18/7 och 1 700 ex. 24/7 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Därefter minskade antalet i denna
skärgård, men här fanns även fortsättningsvis
flera hundra knipor och som mest inräknades
750 ex. 31/7–15/10 (Lennart Söderlund)
samt 1 000 ex. 30/10–1/12 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Andra relativt stora ansamlingar som
rapporterats från andra halvåret är: 200 ex.
Kallrigafjärden 6/9 (Teet Sirotkin), i Vendelsjön som mest 225 ex. 19–30/10 (Anssi Laurila) och 260 ex. 1/11 (Anders Arnell) samt
i Biotestsjön som mest 200 ex. 1/11–10/12
(Per Gustafsson m.fl.) och 500 ex. 14/12
(Yngve Hareland).
		

BD, UL

Salskrake Mergus albellus
Från januari–februari finns rapporter från fem
lokaler längs kusten och en i Mälaren; som
mest 8 ex. i Biotestsjön 20/2 (Mats Edholm
m.fl.). Därtill fanns en hane i Hjälstaviken
28/2 (Pekka Westin m.fl.), men det var troligen en nyanländ och en följd av att det redan
då fanns öppet vatten här. Arten noterades
under de första dagarna i mars även på andra
inlandslokaler, men det var först senare som
salskrakarna anlände mer allmänt. Störst antal
rastande som rapporterats under våren är: som

mest 37 ex. Ledskär 5–19/4 (Anders Helander m.fl.) och som mest 20 ex. Tämnaren
15–22/3 (Håkan Agvald). I slutet av maj sågs
vardera en hona på två lokaler; Husbydammarna 24/5 (Mats Wilhelm) och vid Fluttu,
utanför Gräsö 28/5 (Mikael Malmaeus).
	Rastande under hösten rapporteras i första
hand från de sedvanliga lokalerna för arten
och lite större antal (≥25) var: vid Ledskär
som mest 50 ex. 12/10–1/11 (Anssi Laurila
m.fl.) och 58 ex. 2/11 (Tommy Löfgren m.fl.),
35 ex. Söder-Giningen 1/11 (Benny Åhr
m.fl.), 131 ex. Skedviken 1/11 (Bill Douhan)
samt 70 ex. Limmaren 17/11 (Åke Tidigs).
I december fanns åter salskrakar i Biotestsjön
och som mest räknades 25 ex. 24/12 (Ronny
Karlberg).
		

BD, UL

Småskrake Mergus serrator
För att häcka så sent anländer arten tidigt
från söder, en del redan i februari och mars.
En större ansamling från denna tid som kan
vara värd att nämna är 50 ex. Biotestsjön
2/3 (Yngve Hareland m.fl.). Merparten av
småskrakarna anländer dock senare och en
ganska hög sträcksumma kan nämnas: 85 ex.
mot N Skatudden 11/4 (Fredrik Bondestam).
Som vanligt rapporteras smärre antal rastande
i ett flertal insjövatten; som mest 6 ex. Ekoln
11/5 (Zacke Svensson). Inga uppgifter om
häckningar har inkommit från våra insjöar,
men arten häckar säkerligen fortfarande, om
än fåtaligt, i åtminstone Mälaren. Vad de 3
ex. som sågs i Vendelsjön 3/6 (Anders Arnell)
gjorde här så sent är frågan, men häckade
gjorde de inte.
Från Björns skärgård rapporteras om ett
mycket bra år för arten med 79 häckande
par, senare många kullar, som resultat av en
inventering. Även i Lövstabukten inräknades
för området många par; 26 (Ulrik Lötberg
m.fl.).
		

BD, UL

Storskrake Mergus merganser
Likaså anländer storskraken tidigt från söder,
ofta redan i februari–mars, men det är i första
hand längs kusten detta uppmärksammas.
Tack vare tidig islossning i sjöarna registrerades dock så många som cirka 500 ex. i

Tämnaren redan 15–20/3 (Lars Gustavsson). Andra stora ansamlingar (≥300) som
rapporterats från våren är: som mest 470 ex.
Ledskär 5–12/4 (Anssi Laurila m.fl.), cirka
400 ex. Hargsviken 6/4 (Martin Tjernberg)
samt i Kallrigafjärden 1 300 ex. 16/4 (Martin Amcoff och som mest 350 ex. 20/4–1/5
(Mats Edholm, Brita Tibell).
Som resultat av en inventering rapporteras
104 häckande par i Björns skärgård vilket är
ett bra resultat (Ulrik Lötberg m.fl.). Här
samlades sedan många ruggande fåglar, merparten hanar, och följande antalsuppgifter bör
nämnas: 475 ex. 10/5, som mest 1 500 ex.
24/5–18/7 och som mest 900 ex. 24/7–10/8
(Ulrik Lötberg m.fl.). Stora ansamlingar
(≥300) under hösten har i första hand registrerats i Skedviken; cirka 300 ex. 8/10 (Helge
Röttorp), 2 400 ex. 1/11 (Bill Douhan) och
1 700 ex. 2–3/11 (Helge Röttorp) samt cirka
300 ex. Långsjön, Björklinge 9/11 (Mats
Wilhelm). Mälaren var isfri i december och
här fanns det storskrakar kvar till årets slut;
t.ex. cirka 600 ex. Portugals udd, Veckholm
30/12 (Ulf Franzén).

		

BD, UL

Rapphöna Perdix perdix
Situationen för rapphönan i Uppland har ytterligare förvärrats. Totalt noterades endast
elva kullar under våren + hösten. Motsvarande
antal under 2007 var 26.
Uppsala kommun: Från januari–mars rapporteras ingen kull och från hösten en kull
(9 ex.). Under häckningstid sågs par eller
kull (2 kullar) alternativt hördes spelande
tuppar på fem lokaler. Enköpings kommun:
Från januari–mars rapporteras fem kullar (36
ex.) och från hösten fyra (35 ex.), dessutom
ett par utan ungar. Under häckningstid sågs
par eller kull (2 kullar) alternativt hördes
spelande tuppar på 12 lokaler. Sala kommun: 1 ex. Sörbäck, Norrby 30/6 (Kjell-Åke
Källebrink). Norrtälje kommun: 1 ex. Vallby,
Husby-Sjuhundra 25/4 (Tomas Pärt), 2 ex.
Lindberga, Gottröra 14/8 (Bill Douhan), 2 ex.
Lovisedal, Rö 25/11 (Helge Röttorp) samt 6
ex. Gottröra 31/12 (Ulf Broander)
		

MT
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Vaktel Coturnix coturnix
Under perioden 9/5–2/9 hördes totalt 107
spelande vilket är endast 38 procent av 2007
års rekordnotering (286). Vi får gå tillbaks
till 2001 för att finna ett sämre år (68). Inga
större ansamlingar noterades under året; som
mest endast 3 ex. vid Villberga kyrka. Kommunfördelningen var Uppsala/Knivsta 39,
Enköping 32, Tierp 15, del av Sala 8, Norrtälje
7, Östhammar 3, Heby 2 och Älvkarleby 1.
Tidigare har antalet vaktlar och kornknarrar
fluktuerat på ett likartat sätt mellan åren,
men i år bröts mönstret abrupt. Medan vaktel
uppvisade ett mediokert resultat förekom
kornknarr istället i rekordantal. Ingen häckning konstaterades under året. Övrigt: En sen
notering var 1 ex. som stöttes vid Braheberg,
Närtuna 21/9 (Tobias Nilsson).
		

MT

Smålom Gavia stellata
Vårsträcket var i full gång i april och några lite
högre sträcksummor (≥15) som rapporterats är:
18 ex. mot NV Skatudden 11/4 och 15 ex.
mot N 3/5 (Fredrik Bondestam); 15 ex. mot
NV Örskär 20/4 (Mikael Malmaeus, Peter
Schmidt) samt 20 ex. mot N Örsten, Singö
20/4, 51 ex. mot N 22/4 och 18 ex. mot N
10/5 (Fredrik Bondestam).
Enstaka smålommar ses nästan årligen vid
kusten under häckningstid och från detta år
finns en rapport om vardera 1 ad. på två olika
platser i Lövstabukten 28/6 (Ulrik Lötberg
m.fl.). En guldstjärna till den som hittar den
första häckningen i rapportområdet (varför
inte i en tjärn på Hållnäshalvön?)!
Hela 14 ex. Sennebyhaken 23/8 (Johan
Södercrantz) är ovanligt, men höststräcket var
uppenbarligen igång redan då vilket 24 ad.
mot SO Björn 24/8 (Ulrik Lötberg m.fl.) visar.
Smålommen har en utdragen sträcksäsong
och det var först i oktober som högre sträcksummor (≥100) rapporterades. Den 3/10 var
en bra sträckdag; 130 ex. mot SO Björn (Ulrik
Lötberg m.fl.) och 127 ex. mot SO Norrsten
(Fredrik Bondestam), men 7/10 var än bättre
med rekordmånga 415 ex. mot SO Norrsten
(Fredrik Bondestam). Andra ganska höga
sträcksummor (≥50) som rapporterats är: 60
ex. mot SO Björn 4/10 (Ulrik Lötberg m.fl.)
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och 118 ex. mot SO Norrsten 10/10.
	Dagssummorna från Norrsten, Singö visar
att skådning på en tidigare dåligt besökt lokal
kan ge ny kunskap. Det som ovan redovisas
indikerar att relativt stora antal smålommar
sträcker ut mot sydost i Singö skärgård och
att de redan vid passagen av den närbelägna
Skatudden har kommit så långt ut att de inte
kan ses.
		

BD, UL

Storlom Gavia arctica
Vårsträcket pågick för fullt i mitten av april.
Inga riktigt höga sträcksummor har rapporterats, men de högsta (≥50) kan nämnas: 92 ex.
mot N Skatudden 11/4 (Fredrik Bondestam),
59 ex. mot N Arsläjan, Björkö-Arholma 19/4
(Jacob Rudhe m.fl.), 139 ex. mot N Skatudden 20/4 (Peeter Boldt-Christmas) och 144
ex. mot N Örsten samma dag (Fredrik Bondestam) samt vid Långskär, Söderarm 55 ex.
mot N under 45 minuter 17/5 och 110 ex.
mot N under 90 minuter 18/5 (Björn Wester
m.fl.). I samband med vårsträcket rastade även
detta år många storlommar i Öregrundsgrepen; 75 ex. rapporteras från 12/4 (Joakim &
Elisabeth Djerf).
Sträcket i ytterskärgården i mitten av maj
ses vanligtvis inte från t.ex. Väddökusten. Det
beror troligen på att dessa sena storlommar
är på väg mot häckningsplatser långt bort i
nordost och att de efter att ha passerat Söderarm tvärar över mot Åland när skärgården
svänger av mot nordväst.
Konstaterade häckningar har rapporterats
från åtta sjöar, alla tidigare kända som häckningssjöar, samt ett vattenfyllt f.d. grustag
och en lokal i innerskärgården. Därtill har par
rapporterats från 27 troliga/möjliga/tänkbara
häckningssjöar samt spel hörts från ytterligare
12 sjöar. Det finns ingenting i årets rapportering som talar för någon påtaglig förändring i
vare sig positiv eller negativ riktning vad gäller
det häckande beståndet.
	Inga rapporter om stora sträcksummor
(≥100) har inkommit från hösten, men det
finns några inte fullt så höga från mitten av
september till början av oktober; som mest
94 ex. mot SO Norrsten 7/10 (Fredrik Bondestam).
		

BD, UL

Svartnäbbad islom Gavia immer
[1; 26; 3]
Återigen ett bra år för arten; tre fynd har
rapporterats, alla från Singö: 1 ex. mot N
Stor-Roten 25/5 (Anders Sennmalm, Stefan
Kyrklund), 1 ad. rastande Örsten 7/7 (Fredrik
Bondestam) och 1 2K mot S Västerskäret
3/10 (Joakim & Rune Johansson).
Mest anmärkningsvärt är att en gammal
fågel har setts för andra året i följd utanför
Singö mitt i sommaren.
		

BD, UL

Obest. islom Gavia immer/adamsii
1 ex. mot S Örsten 4/7 (Fredrik Bondestam)
och 1 ex. mot SO Björn 12/10 (Ragnar Hall
m.fl.). Fågeln förbi Örsten 4/7 skulle mycket
väl kunna vara den svartnäbbade islom som
sågs rasta på samma lokal tre dagar senare.
		

BD, UL

Smådopping Tachybaptus ruficollis
Endast ett ströfynd finns från januari–februari;
1 ex. Biotestsjön 2/2 (Annika Rastén m.fl.).
Fler anlände med våren och några konstaterade häckningar har rapporterats: minst
ett, troligen två, par Nyländadammen, Harg
(Wilhelm Dietrichson m.fl.); 1 par Svinnö
bydamm, Harg (Hans Ryttman m.fl.); 1 par
fick fram två kullar Stor-Kärret, Dalby (Ragnar Hall m.fl.); 1 par med 1 pull. Dalkarlskärret (Ragnar Hall m.fl.); 2 par fick fram vardera
två kullar Lillsjön, Gryta (Martin Tjernberg
m.fl.) samt minst ett, troligen två, häckande
par Hjälstaviken (Tom Sandström m.fl.).
Därtill har även två möjliga/troliga häckningar
rapporterats: 1 par i viltvatten vid Eriksberg,
Almunge 4/5–1/8 (Tomas Kjelsson m.fl.) och
1 par Billerstena viltvatten, Altuna 19–31/7
(Ulf Broberg m.fl.). Från häckningstid rapporteras även enstaka individer mer tillfälligt i
Tegelsmora kyrksjö, Slamdammarna (Edebo),
Husbydammarna (Lena), Jönsbolssjön, dammar vid Almby (Vänge), Ekebydammarna,
damm på Håmö golfbana (Läby), viltvatten
vid Brötslund (Husby-Sjuhundra) samt damm
på Vassunda golfbana. Sju till nio häckande
par samt ytterligare två sannolika häckningar
är i nivå med 2007 och mycket talar för att
det finns minst lika många par till på andra
lokaler runt om i rapportområdet.

Från hösten, september–november, har det
inkommit rapporter om vanligtvis en eller två
individer på sju lokaler. Ett av fynden avviker
dock markant från de övriga genom att det
var en flock innehållande fem individer (familj?), men än mer anmärkningsvärt är att de
uppträdde på en för arten så udda lokal som
Svenska Högarna, längst ut i ytterskärgården,
24/9 (Jonas Karlsson m.fl.). Avslutningsvis
kan nämnas att en fanns kvar vid Årike Fyris
fram till och med årets sista dag (Tomas Pärt
m.fl.).
		

BD, UL

Skäggdopping Podiceps cristatus
Större ansamlingar under häckningstid som
indikerar förekomst av minst tio häckande par
har rapporterats från: Ledskär 15 par (Yngve
Meijer m.fl.), Hargsviken 10 par (Wilhelm
Dietrichson), Rotholmaviken, Häverö 25 par
(Joakim Johansson), Södersundet, Riddersholm 14 par (Tryggve Engdahl m.fl.), Gisslingö, Rådmansö/Vätö 25 par (Bill Douhan),
Vendelsjön 20 par (Anssi Laurila), Tämnaren
minst 35 par (Ulrik Lötberg), Erken minst
25 par (Jesper Norrby), Skedviken 10 par
(Magnus Bergström m.fl.), Limmaren minst
25 par (Bo Granberg, Jesper Norrby) samt
Hjälstaviken 30 par (Pekka Westin). Detta
blir sammantaget 234 häckande par vilket är
färre än fjolårets knappt 300 par. Huruvida
nedgången beror på sämre rapportering eller
färre antal häckande par är dock okänt, men
det finns ingenting som talar för någon radikal
nedgång i beståndet. Något som möjligen
talar för det motsatta, d.v.s. fler häckande par,
är ett par rapporter som berättar om många
rastande under hösten: 190 ex. Vårhäll, Tämnaren 27/9 (Ulrik Lötberg, Tommy Lindell)
och 430 ex. Skedviken 1/11 (Bill Douhan).
		

BD, UL

Gråhakedopping Podiceps grisegena
1 ex. mot S Sennebyhaken 4/1 (Gunnar Danielsson m.fl.) var årets enda fynd i januari–
februari. Enstaka sträckande eller rastande
individer ses varje vår längs kusten och då
företrädesvis under april och början av maj.
Man kan därför undra vad de 5 ex. som sågs
flyga söderut förbi Skatudden 16/6 (Tomas
Pärt) hade för sig.
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Säkerställda häckningar har rapporterats från
följande lokaler: minst 2, kanske 3 eller 4, par
Lillbyasjön (Martin Amcoff m.fl.), 6 par Klardammen, Dannemora (Mats Edholm m.fl.), 2
par Skeppshusviken, Häverö (Joakim & Rune
Johansson), 3 par Kärven (Tomas Kjelsson
m.fl.), 1 par Trehörningen, Edsbro (Helge
Röttorp) samt 1 par Dalkarlskärret (Ragnar
Hall m.fl.). Andra rapporter från häckningstid
i möjliga/troliga/tänkbara häckningsbiotoper
som också kan indikera häckningar är: 2 par
Dannemorasjön 4/5–23/7 (Ulf Gärdenfors
m.fl.), 1 par Vendelsjön 9/4–2/6 (Anssi Laurila m.fl.), 1 par Nyländadammen 20/4–15/6
(Wilhelm Dietrichson m.fl.), 2 par Grissjön,
Järlåsa 11–26/5 (Anders Jansson m.fl.) samt
1 ad. Sottern 12/4 och 25/6 (Percy Fredriksson m.fl.).
Sammantaget 15–17 häckande par på
sex lokaler är något bättre än i fjol (14 par
på fem lokaler) och samtidigt ett av de klart
bästa resultaten hittills. Om det sedan beror
på ett ökande bestånd eller en förbättrad rapportering är mer osäkert.
Från hösten har det som vanligt inkommit
rapporter om sträckande individer från flera
lokaler längs kusten, men här skall endast den
högsta dagssumman nämnas; 10 ex. mot S
Skvallerhamnsudden, Arholma 4/10 (Jesper
Norrby m.fl.).
		

BD, UL

Svarthakedopping Podiceps auritus
Paren återkom till sina häckningslokaler med
början i inledningen av april och minst fem
par har rapporterats under omständigheter
som indikerar häckning på följande lokaler:
7 par Parkdammarna, Harg (Wilhelm Dietrichson), 5 par i viltvatten vid Svinnö, Harg
(Wilhelm Dietrichson m.fl.), 9 par Nyländadammen, Harg (Wilhelm Dietrichson), 6 par
i viltvatten vid Eriksberg, Almunge (Tomas
Kjelsson m.fl.), 16 par Jönsbolssjön, Almunge (Tomas Kjelsson, Benny Åhr), 19 par i
viltvatten vid Karby, Estuna (Bill Douhan),
5 par Månsjön, Frötuna (Bill Douhan, Jesper
Norrby), 6 par i viltvatten vid Skarpängen,
Husby-Långhundra (Bill Douhan) samt 5 par
Lillsjön, Gryta (Mats Wilhelm m.fl.). Därtill
har 50 par rapporterats från ytterligare 23 mer
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eller mindre troliga häckningslokaler i inlandet under häckningstid, i flertalet fall dock
från tidigare kända lokaler för arten. Detta ger
totalt 128 par på 33 lokaler vilket är betydligt
bättre än fjolårets knappa hundratalet par och
samtidigt det bästa resultatet på många år.
Det stora flertalet av alla par har, som vanligt,
funnits i konstgjorda vattensamlingar av olika
slag och endast ett fåtal i naturliga sjöar.
Utöver dessa lokaler i sötvatten har par
rapporterats under omständigheter som indikerar häckning även från ovanligt många lokaler längs kusten: 1 par Ängskär, Hållnäs (Lars
Gustavsson), 2 par Krutudden, Östhammar
(Leif Källsten), 1 par Örsten, Singö (Fredrik
Bondestam), 1 par Granö, Länna (Kjell Sahlberg), 1 par Långviken, Blidö (Roland Staav)
samt 1 par Ut-Fredel, Blidö (Lars Hedegran).
Därtill har enstaka par iakttagits mer tillfälligt
på ytterligare två kustlokaler där häckning
senare kanske kan ha ägt rum.
	Av allt att döma är storleken på det häckande beståndet i rapportområdet för närvarande större än vad det har varit på många år.
Huvudförklaringen till detta är i första hand
alla de nya viltvatten som allt eftersom har
skapas. Även om uppgifter om häckningsresultat vanligtvis saknas i rapporteringen får vi
dock in en del. Ofta berättas om uselt häckningsresultat, t.ex. alla 16 par i Jönsbolssjön
misslyckades med sina häckningar, men det
finns också rapporter om lyckade dito. Uppenbarligen är det så att det, trots allt, kommer
tillräckligt många ungar på vingarna för att
hålla uppe beståndet. Alternativet är att det
kommer ett tillskott av individer från områden där arten lyckas bättre med häckningarna.
En ny totalinventering av arten vore tveklöst
av stort intresse för att därigenom erhålla en
mer exakt bild av beståndets storlek, utbredning och fördelning på typ av vatten.
	Avslutningsvis kan ett par decemberfynd
från kusten nämnas: 3 ex. Själgrund, Gårdskär,
Älvkarleby fram t.o.m. 7/12 (Johan Södercrantz m.fl.) och 1 ex. Rönnskärs udde 14/12
(Bill Douhan).
		

BD, UL

Storskarv Phalacrocorax carbo
Övervintrande fanns kvar lite här och var längs

kusten under januari–februari och flest fanns i
Biotestsjön där som mest 200 ex. inräknades
19/1–24/2 (Urban Emanuelsson m.fl.). Vårsträcket var i full gång redan i början av april
och några höga dagssummor har rapporterats
från denna månad, i första hand från Hjälstaviken; 368 ex. mot NO 8/4, 190 ex. mot NO
10/4 och 127 ex. 21/4 (Pekka Westin), men
också 200 ex. mot NV Rödhäll, Hållnäs 5/4
(Anssi Laurila) och 100 ex. mot NO Kungsängen, Uppsala 8/4 (Herbert Bauman).
Häckplatserna ”beskarvades” fr.o.m. april
och följande häckningsuppgifter har inkommit:
i Lövstabukten 130 par på Skargrunden och
15 par på Skrakhällen (rrk); minst 20 par
Sandikafjärden, Harg (rrk), cirka 80 par Erken
(rrk) samt i Mälaren: 230 par Stenholmen,
Gorran (rrk); i Ekolsundsviken 48 par Galten,
18 par Suggan, 146 par Lilla Mittskär och 64
par Stora Mittskär (Thomas Pettersson) och
6 par Torrgrund, Oknöfjärden (Thomas Pettersson).
Från kusten har totalt 165 häckande
par rapporterats och från inlandet 592 par.
Jämfört med föregående år innebär det en
dramatisk nedgång vid kusten, men åter en
liten ökning i insjöarna. Minskningen vid kusten beror åtminstone delvis på att det saknas
uppgifter om antalet häckande par i flera
tidigare kända kolonier, men det råder inga
tvivel om att arten verkligen har reducerats
här sedan 2007. Det innebär att storskarven
fortsätter sin kräftgång som häckfågel vid
kusten. Uppgifter om häckningsutfall har bara
inkommit från Lövstabukten där inte en enda
unge kom på vingarna, d.v.s. samma resultat
som föregående år!
Ansamlingar innehållande flera hundra
storskarvar har rapporterats från ett flertal
lokaler längs kusten under vår, sommar samt
höst och några har bestått av fyrsiffriga antal:
i Björns skärgård fanns 2 000 ex. 3/7 (Martin
Tjernberg) och som mest 1 700 ex. 9–18/7
(Ulrik Lötberg m.fl.), därtill 1 000 ex. Skatudden 21/9 (Mathias Andersson). Den största
ansamling som rapporterats från december
är 120 ex. i Biotestsjön 24–25/12 (Urban
Emanuelsson).
		

BD, UL

Rördrom Botaurus stellaris
Den första för året hördes tuta från Dalbyvikens vassar redan 9/3 (Karl-Göran Andersson
m.fl.), men påföljande dag hördes arten även
i Hjälstaviken samt Kullaviken (Pekka Westin
m.fl.). Inflödet fortsatte och det fyllde raskt
på med nya rördrommar i rapportområdets
vassar. När säsongen var till ända hade 85
tutande hanar rapporterats (70 i sjöar och 15
i Mälarvikar) från 47 lokaler (39 respektive
8), d.v.s. lika många som föregående år (och
2005) och därmed åter tangerat rekord. Av
dessa rapporteras 71 från en tidsperiod som
spänner över minst en vecka medan resterande 14 bara hörts någon enstaka natt.
Flest tutande hördes som vanligt i Tämnaren där 17 hanar hävdade revir vilket är ett
mycket bra resultat och en mer än 2007. Av
dessa satt åtta (!) i Sörsjön vilket är rekord
(Ulrik Lötberg m.fl.). På andra plats kom
Hjälstaviken med som mest sex tutande (+2
jämfört med 2007) och därefter följde Vendelsjön med fem (+1). Att dessa tre lokaler
hade flest rördrommar är helt enligt normen,
men det fanns även andra som hade flera
tutande. Hosjön, Sottern och Lårstaviken
hade vardera tre medan sju sjöar; Tegelsmora
kyrksjö, Dannemorasjön, Rastsjön, SöderGiningen, Kärven, Funbosjön och Brosjön,
hade vardera två. Resterande 34 lokaler, 28
sjöar och sex Mälarvikar, hade därmed vardera
en tutande hane.
Ingen säker häckning har registrerats, men
en trolig har rapporterats från södra delen av
Vendelsjön (Thomas & Kenneth Pless). Den
sista rördrommen för året rapporteras från
Hjälstaviken 29/7 (Pekka Westin).
		

BD, UL

Ägretthäger Egretta alba [1; 24; 2]
Två fynd under året; båda från Hjälstaviken
där 1 ad. sågs dels 10/5 (Ingrid Åkerberg m.fl.)
och dels 29/6–2/7 (Kenneth Pless).
		

BD, UL

Gråhäger Ardea cinerea
Vanligtvis enstaka individer eller några få tillsammans har rapporterats från ett femtontal
lokaler, både vid kusten och i inlandet, under
januari–februari. Flest fanns i Biotestsjön där
som mest 10 ex. sågs 19/1–20/2 (Mats EdFåglar i Uppland 4 2009
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holm), men dagarna därpå ökade antalet som
en följd av att nya anlände från söder.
Häckningsuppgifter har inkommit från
några få av de häckningslokaler som finns i
rapportområdet: minst 20 par Grönö, Hållnäs;
30 par Tämnaren; 1 par Fladån, Almunge; 3
par Norsviken, Roslags-Bro; 5 par Söderäng,
Gottröra; 3 par Stennässjön, Skogs-Tibble
samt 15 par Stenholmen, Gorran, Holm. Totalt 77 häckande par speglar inte på något sätt
det häckande beståndets verkliga storlek och
denna redovisning slutar därför, som vanligt,
med en uppmaning om en bättre rapportering
i detta avseende. Är det för övrigt någon som
tycker det skulle vara intressant att kontrollera ett antal kända häckningslokaler är det
bara att höra av sig till rrk!
Efter det att många av årets ungar var flygga inräknades hela 130 gråhägrar vid Ledskär
1/7 (Johan Östberg m.fl.). Denna ansamling
kan indikera att årets häckningsresultat var
gott eller/och att kolonin vid det närbelägna
Grönö kanske var större än vad som ovan
angivits! Året avslutades med fynd av arten på
ett dussin lokaler under december; flest 20 ex.
Biotestsjön fram t.o.m. 25/12 (Keith Bennett
m.fl.) och 15 ex. Dalälven vid Älvkarleby fram
t.o.m. 7/12 (Johan Östberg m.fl.).
		

BD, UL

Svart stork Ciconia nigra
Tre rapporter har inkommit: 1 ad. Darsgärde,
Skederid 23/4 (Jocke Söderhäll), 1 ex. Myra,
Ununge 18/5 (Bill Douhan) samt 1 ex. Eriksdal, Gräsö 18/5 (Jonas Moll). Teoretiskt
kan det ha varit samma individ som setts på
alla tre platserna, men här nöjer vi oss med
att räkna de två observationerna från 18/5
som en och samma fågel. Sammantaget två
fynd detta år således, vilket kan jämföra med
fjolårets nollresultat.
		

BD, UL

Vit stork Ciconia ciconia
Minst tre individer var på turné i Mellansverige under vår och försommar då de sågs
på många platser i flera landskap. Rrk Upl
bedömer att händelseförloppet i Upplands
rapportområde var som följer. Inledningsvis
var det bara ett ex. (Stenvreten, Enköping
30/4 och Alunda kyrka 7/5), men sedan till-
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kom det ytterligare två som sågs tillsammans
med den första vid Södermarjum, SöderbyKarl 9/5. Flocken splittrades dock strax och
en av dem (den första?) sågs vid Hjälstaviken
10/5 medan de andra två rapporteras från
Solbergamossen, Faringe 11/5. Samma dag,
d.v.s. 11/5, sträckte den från Hjälstaviken
mot O över Morga, Alsike och rapporteras
sedan från Kärven samma dag och från Husby,
Vendel 15/5. Fyra dagar senare, 19/5, hade
de tre återsamlats och sågs då först vid Hjälstaviken, därefter vid Sätrasjön, Uppsala-Näs
senare under dagen. De tre lämnade Sätrasjön
på morgonen 20/5 och observerades senare
samma dag vid Berga, Edebo. Flocken splittrades åter och 2 ex. sågs vid Almunge 22/5
samt 1 ex. Kungsängen 30/5–1/6. Efter besök
i andra landskap i Mellansverige sågs åter 2
ex., vid Enköping, 17/6 och, efter återsamling,
de tre tillsammans vid Vällinge, Litslena 21/6.
Säsongen avslutades med 1 ex. vid Tibble,
Vassunda 22–23/6. Totalt tre ex. är kanske i
underkant. Det kan ha varit ytterligare någon
(några?) individer inblandade, men rrk använder sig här av försiktighetsprincipen då arten
dels är lätt att se och dels känns igen och gärna
rapporteras av ickeskådare.
		

BD, UL

Bivråk Pernis apivorus
Två fynd gjordes i trakten av Vällen 6/5 (Per
Unger). Annars observerades arten i stort sett
dagligen fr.o.m. 16/5, vilket är artens normala ankomsttid. Årets sista bivråk passerade
Hjälstaviken 14/9 (Christer Forsberg). Totalt
rapporterades 265 observationer och antalet
individdagar (summan av antalet observerade
individer per dag) uppgick till 367.
Sträcksummorna vid Falsterbo indikerar att den svenska populationen, efter en
långvarig och kraftig minskning alltsedan
1970-talet, troligen har stabiliserats på en
lägre nivå. Antalet individdagar i Upplands
rapportområde under åren 2004–2008 var
202, 275, 376, 318 resp. 367. Även om starka
invändningar kan riktas mot detta sätt att
beräkna beståndsutvecklingen, bl.a. att antalet
rapportörer successivt har ökat, kan man, om
man är välvillig, tolka siffrorna som att de understryker vad som konstaterats i Falsterbo.
		
MT

Brun glada Milvus migrans [9; 101; 5]
1 ad. mot N Ledskär 17/4 (Olle Bernard, Holger Stenson, Tommy Carlsson), 1 ex. mot N
Ramsta kyrka 19/5 (Martin Tjernberg), 1 ex.
Åkerby, Enköping 24/5 (Hans Bister, Svante
Åberg), 1 ex. Ledskär 22/7 (Anders Lindberg,
Anders Sennmalm m.fl.) samt 1 ad. Lårstaviken 19–21/8 (Thomas Johansson m.fl.).
Fem fynd mellan 17/4–21/8 får betraktas som ett helt normalt uppträdande. Åren
2000–2007 gjordes i medeltal 5,6 fynd/år,
som mest 15 år 2003 och som lägst ett fynd
2002.
		

MT

Röd glada Milvus milvus
Endast ett fynd; 1 ex. Sparrsätra kyrka 9/8
(Anders Sennmalm m.fl.).
	Artens fåtaliga uppträdande i Upplands
rapportområde är närmast ett mysterium med
tanke på den starka expansionen i Götaland
och, numera, även i södra Svealand. Under
åren 2000–2007 gjordes i medeltal 4 fynd/år
i rapportområdet, vilket är färre än för brun
glada! Redan 1989 tändes hoppet om att vi
skulle återfå gladan som regelbunden häckfågel i Uppland då ett par konstaterades häcka
i Östervålatrakten. Detta par återkom årligen
och reproducerade sig vid flera tillfällen under
13 år innan de slutligen försvann. Hur länge
ska vi behöva vänta på nästa häckning?
		

MT

Havsörn Haliaeetus albicilla
Under året har 2 570 fynd rapporterats, dvs.
drygt 70 fler än 2007. Allt tyder på att beståndet i rapportområdet nu är mättat. Enstaka
nyetableringar konstateras dock fortfarande,
men det är då i inlandet. Ansamlingar bestående av tio till som mest 17 ex. har rapporterats vid 17 tillfällen.
		

MT

Brun kärrhök Circus aeruginosus
En extremt tidig observation gjordes den 29/2
och det märkliga var att fågeln, en 3K hane,
kunde följas på sin väg genom Uppland. Den
observerades först vid Hjälstaviken (Pekka
Westin, Thomas Johansson), senare vid Övre
Föret (Ulf Florman, Owe Rosengren) och
slutligen vid Stamsjön (Brita Tibell, Mats
Edholm). Ytterligare två tidiga observationer

var 1 ex. Hjälstaviken 9/3 (Yngve Hareland)
samt 1 ex. Vendelsjön 11/3 (Anders Arnell).
Från och med 27/3 gjordes dagliga observationer. Årets sista brunhök sågs vid Hjälstaviken
13/10 (Bo Bengtsson, David Hammarberg).

		

MT

Blå kärrhök Circus cyaneus
Under årets inledning gjordes följande vinterfynd: Vid Hjälstaviken 1 hane 10/1–25/2 (Bo
Bengtson, Lotta Hedkvist m.fl.) och 1 honf.
23/1 (Tom Sandström) samt 1 hane Rydaslätten, Nysätra 20/1–21/2 (Bernt Axelsson, Åke
Berg m.fl.).
Vår- och höstflyttningen redovisas i antal
individdagar, d.v.s. summan av antalet observerade individer per dag. Observationer som
här har antagits vara individer på vårflyttning
registrerades 6/3–25/5 med en markerad topp
i andra veckan av april. Antalet individdagar
uppgick till 146. Motsvarande antal för åren
2003–2007 var 127, 119, 121, 165 resp. 138,
dvs. på en relativt stabil nivå.
Sommarfynd: 1 hona Kungsängen 16/6
(Ulf Hultinger), 1 ad. hane Varmsätra, Norrby
9/7 (Kjell-Åke Källebrink), 1 hane Gästre,
Frösthult 14/7 (Thomas Johansson) samt 1
honf. Rydaslätten 27/7 (Ulf Broberg).
Under höstflyttningen 3/8–30/11, med
en markerad topp 4:e veckan i september
t.o.m. 2:a veckan i oktober, uppgick antalet
individdagar till 393. Motsvarande antal för
höstarna 2003–2007 var 306, 477, 566, 656
resp. 478. Antalet individdagar har således
varierat relativt kraftigt och med en topp
2006. Rapporteringen torde på ett relativt bra
sätt åskådliggöra reproduktionsframgången i
främst Finland och ryska Karelen. Det totala
antalet rapporterade blåhökar på flyttning
mot SV över Ålands hav blev 78 (ungefär lika
många som 2007), med som mest 11 ex. Skatudden 26/9 (Brita Tibell, Mats Edholm).
	Året avslutades med flera rapporter om
upp till 3 ex. på Långtoraslätten 15–25/12
(Martin Tjernberg, Pekka Westin).
		

MT

Stäpphök Circus macrourus [12; 29; 2]
Två fynd gjordes under året, vilket också
är det genomsnittliga antalet hittills under
2000-talet: 1 2K mot N Balingsta 10/4 (Ulf
Fåglar i Uppland 4 2009
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Karlsson) samt 1 3K hane Fjärdhundraslätten
– Tibbleslätten 12–22/8 (Thomas Johansson,
Stefan Karlsson m.fl.).
	Den sistnämnda fågeln gladde många tillresta fågelskådare och upplevelsen blev inte
sämre av att det samtidigt jagade 1 hane, 2
honor och en 1K ängshök i området.
		

MT

Ängshök Circus pygargus
Fyra häckningsförsök konstaterades under
året; vid Vissjön (2 flygga ungfåglar); vid
Dragmansbosjön (minst 1 flygg ungfågel);
vid Vendelsjön (okänt resultat) samt vid
Ambricka i Dalälven (okänt resultat). I övrigt
gjordes 58 fynd av mestadels enstaka fåglar
26/4–31/8. En viss andel, som kan vara ganska
stor, av dessa är förmodligen jagande fåglar
tillhörande de häckande paren.
		

MT

Duvhök Accipiter gentilis
Totalt rapporterades 744 individdagar under
året vilket är i stort sett samma antal som
både 2006 och 2007. Av dessa är 129 från
januari–februari (60 färre än 2007 och 23
färre än 2006) och 68 från december (6 fler
resp. 50 färre). Under de senaste fyra åren
har antalet individdagar på årsbasis pendlat
mellan 744–805 vilket gissningsvis tyder på
ett stabilt bestånd. Från Norrtälje kommun
rapporterades under hösten 23 ex. på insträck
från Finland över Ålands hav.
Efter några år med färre än tiotalet ringmärkta kullar/år försågs åter ett tvåsiffrigt
antal med ring i östra Uppland. Totalt ringmärktes 27 ungar i tio bon och det ger ett
snitt på goda 2,7 ungar/lyckad häckning. Ett
bo innehöll 4 ungar, fem bon vardera 3 ungar
och fyra bon vardera 2 (Bill Douhan).
Under föråret ringmärktes två duvhökar
vilka fångats i hökfällor vid Wij, Övergran.
Hökarna släpptes därefter på behörigt avstånd från fasanodlingarna. Under efteråret
ringmärktes och transporterades 18 hökar
från Wij och Segersta (Tommy Eriksson)
samt 1 ex. från Lygnesta, Långtora (Tommy
Lindell).
		

MT

Sparvhök Accipiter nisus
Sträcksummor: Under vårsträcket rapporte-
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rades totalt 90 ex. på flyttning mot N eller
NO vid kusten 5/4–20/5. Av dessa sågs sammantaget 45 ex. på Örskär. Toppen inföll sista
veckan i april. Under hösten rapporterades
totalt 874 sydvästflyttande över Ålands hav
(24/8–6/11) vilket är marginellt färre jämfört
med 2007. Sträcktoppen inföll under 2:a och
3:e veckan i oktober. De högsta dagssummorna
var 148 ex. Skatudden 23/10 (Mats Edholm,
Brita Tibell), 116 ex. Rönnskärs udde (Tomas
Kjelsson m.fl.) och 115 ex. Skatudden 18/10
(Mats Edholm, Brita Tibell) samt 102 ex.
Skatudden 12/10 (Clas Cronlund).
		

MT

Ormvråk Buteo buteo
Från januari–februari rapporterades 99 ex. vilket är sju färre än motsvarande period 2007.
Den kommunvisa fördelningen var Enköping
43, Uppsala/Knivsta 22, Norrtälje 18, Håbo
8, Östhammar 6 samt Tierp 1. Under åren
2003–2008 har antalet övervintrande ormvråkar varierat mellan 53 (2004) och 130 (2006),
med ett genomsnitt på cirka 90.
Även om inget regelrätt eftersök av bon
gjordes, ringmärktes, som vanligt, ungar i tidigare kända, samt i några nypåträffade, bon
i östra Uppland. Sammantaget försågs 34
ungar i 15 bon med ring vilket ger ett snitt på
2,27 ungar/lyckad häckning. Sex bon innehöll
vardera 3 ungar, sju bon vardera 2 och två bon
vardera 1 unge (Bill Douhan).
Årets högsta sträcksummor, alla från hösten,
blev 197 ex. Hjälstaviken 7/10 (Pekka Westin,
Tom Sandström), 140 ex. mot V Skatudden
12/10 (Clas Cronlund), 76 ex. Hjälstaviken
6/10 (Pekka Westin, Tom Sandström) samt 75
ex. mot V Skatudden 15/10 (Mats Edholm,
Brita Tibell). Dagssumman på 197 ex. är en
av de högsta som noterats i rapportområdet,
troligen endast slaget av 277 ex. förbi Hjälstaviken 4/10 2005.
		

MT

Fjällvråk Buteo lagopus
Från januari–februari rapporteras 81 ex. vilket är fem fler än motsvarande period 2007.
Under vintrarna 2003–2008 har antalet
övervintrande varierat mellan 55 (2004) och
112 (2006), med i genomsnitt 79. Variationen
mellan åren i antalet övervintrande följer den

hos ormvråk och är förmodligen i första hand
en effekt av födotillgång. Den kommunvisa
fördelningen var Enköping 40, Uppsala/Knivsta 30, Norrtälje 4, del av Sala 3 samt Håbo,
Östhammar, Tierp och Heby vardera 1.
Ett sent vårfynd var de 2 ex. som sågs
i Båtforsområdet 29/5 (Håkan Hansson).
Året bjöd sedan på ett sommarfynd; 1 2K
Skebobruk, Ununge 24/7 (Bill Douhan).
Höstpassagen inleddes redan 15/8 med 1
ex. Björn (Lennart Söderlund m.fl.) och den
högsta dagssumman sträckande för säsongen
blev 22 ex. Måssten, Singö 10/10 (Fredrik
Bondestam).
		

MT

Obest. skrikörn Aquila clanga/pomarina
Äldre fynd: 1 ex. Lövstaslätten 8/10 2007
(Tony Henricsson m.fl.).
Fågeln var med största sannolikhet en mindre skrikörn, men observerade dräktdetaljer
bedömdes ej med säkerhet kunna utesluta
större skrikörn.
		

MT

Kungsörn Aquila chrysaetos
Häckning: Det blev en lyckad häckning (en
unge) i reviret med känd boplats. Honan i paret (troligen 5K, d.v.s. endast 4 år!) var en ny
individ, vilket förklarar de få observationerna
och den uteblivna häckningen 2007. Ungen
märktes 12/6 och beräknades då vara 33 dygn
gammal. Kläckning skedde således cirka 10/5
och äggläggning kring 29/3. Äggläggningen
hos den nya honan skedde således betydligt
tidigare än hos den gamla.
Under föråret (1/1–23/5) blev det totala antalet individdagar 135, d.v.s. cirka
50 färre jämfört med både 2006 och 2007.
Fördelningen kommunvis var Enköping 74,
Uppsala/Knivsta 30, Östhammar 18, Tierp
7, Heby 3, Älvkarleby 2 samt Håbo 1 ex. De
flesta örnarna noterades under januari och februari. I mars minskade antalet fynd kraftigt,
dock med en mindre topp under sista veckan
(sträckare?).
Under efteråret (10/9–31/12) blev antalet individdagar 88, d.v.s. 41 fler än 2007.
Fördelningen kommunvis var Enköping 40,
Uppsala/Knivsta 17, Östhammar 14, Tierp 7,
Norrtälje 7 och Håbo 2. Det är länge sedan

det rapporterats kungsörnar på insträck vid
kusten, men från innevarande höst finns tre
fynd: 1 1K Örsten 12/10 (Per-Erik Holmlund), 1 2K+ Skatudden 18/10 samt en 1 ad.
(!) samma lokal 23/10 (Mats Edholm, Brita
Tibell).
		

MT

Fiskgjuse Pandion haliaetus
Två marsfynd; 1 ex. mot N Håga, Uppsala
16/3 (Bo Söderström) samt 1 ex. Storvad,
Gamla Uppsala 25/3 (Nils Notelid). Från
och med 5/4 gjordes dagliga observationer i
rapportområdet fram till den 7/9. Två sena
eftersläntrare var 1 ex. Norrtälje 7/10 (Kristoffer Stighäll) samt 1 ex. Ludden, Estuna 13/10
(Åke Tidigs).
Förekomst av ringmärkningsdugliga ungar
i bon i Roslagen kontrollerades i 23 bon där
häckning påbörjats och i 19 av dessa kunde
sammantaget 44 ungar förses med ring. Det
innebär 2,32 ungar/lyckad häckning och 1,91
ungar/påbörjad häckning. Detta är klart sämre
jämfört med föregående år (2,5 respektive
2,31 ungar). Tio bon innehöll vardera 3 ungar,
fem bon vardera 2 och fyra bon bara vardera
1 (Bill Douhan).
		

MT

Tornfalk Falco tinnunculus
Från januari–februari rapporterades 16
individer (Enköping 7, Uppsala/Knivsta 6,
Håbo 2 samt del av Sala kommun 1). Antalet
övervintrande har varit ganska konstant genom hela 2000-talet. Under femårsperioden
2003–2007 observerades i medeltal 20 ex.
under januari–februari, som mest 23 (2007)
och som minst 15 (2004).
Häckningar: Totalt 28 säkra samt 7 troliga/
möjliga häckningar har rapporterats, vilket är
normala antal. Under femårsperioden 2003–
2007 rapporterades i genomsnitt 34 säkra +
troliga häckningar, som mest 41 (2006) och
som minst 30 (2005). De 35 paren 2008 fördelade sig kommunvis med Uppsala/Knivsta
10, Heby 10, Enköping 7, Tierp 4, del av Sala
3 samt Norrtälje 1.
	I december noterades 17 ”vinterfalkar”;
Enköping 8, Uppsala/Knivsta 7, del av Sala
samt Norrtälje vardera 1.
		
MT
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Aftonfalk Falco vespertinus [30; 122; 1]
Endast ett fynd även detta år; 1 3K+ hane
Svenska Högarna 25/5 (Bill Douhan, Lena
Douhan Håkansson). Den sågs lämna ögruppen med rakt ostlig kurs i skymningen. Om
den fortsatte i samma riktning bör den ha
anlänt till andra sidan Östersjön under efternatten.
		

MT

Stenfalk Falco columbarius
Från januari–februari finns endast ett fynd; 1
ex. Västergärde, Ramsta 8/2 (Martin Tjernberg). Vårflyttningen pågick enligt rapporteringen 8/3–19/5 med huvudsaklig passage
fr.o.m. andra veckan i april t.o.m. andra veckan i maj. Antalet individdagar uppgick till 58
vilket är fem färre än 2007 och hela 48 färre
jämfört med 2006. Även ett rent sommarfynd
har rapporterats; 1 honf. ex. Fjärdhundraslätten 14/7 (Thomas Johansson).
Höstflyttningen inleddes 14/8 och pågick
t.o.m. 2/11. Antalet individdagar uppgick
till 76, d.v.s. 20 färre än 2007 och tre färre
jämfört med 2006. Totalt 26 individer sågs
sträcka in från Finland, flest (22 ex.) i Norrtälje kommun. Året avslutades med fem decemberfynd (13–31/12), sannolikt omfattande
fyra individer.
		

MT

Lärkfalk Falco subbuteo
Från och med 27/4, då fyra fynd gjordes,
rapporterades arten i stort sett dagligen fram
till 22/9. De sista fåglarna var 1 ex. Lilltibble,
Balingsta samt 1 ex. Fjärdhundraslätten 28/9
(Ulf Karlsson resp. Carl-Johan Pettersson)
Större ansamlingar: 8 ex. Fjärdhundraslätten
23/8 (Anders Sennmalm, Ragnar Hall), 6
födosökande ex. Hjälstaviken 10–11/5 (Jan
Ohlsson m.fl.) samt 6 födosökande ex. Väsbysjön, Länna 10/7 (Bill Douhan).
		

MT

Jaktfalk Falco rusticolus [>18; 69; 1]
Efter två år utan fynd rapporteras 1 1K från
Måssten, Singö 6/11 (Joakim & Rune Johansson). Hittills under 2000-talet har enstaka
individer observerats även åren 2000–01
samt 2003–05.
Rättelse: 1 1K Hjälstaviken 14/11 1972
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(Tommy Lindell). Denna fågel har tidigare
publicerats som pilgrimsfalk i VF 32 (1973)
sid. 159.
		

MT

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Under vårflyttningen, rapporter finns från perioden 25/2–26/5, uppgick antalet individdagar till 36 vilket är sju färre än 2007. Därefter
finns också sex fynd av enstaka fåglar under
sommaren (1/6–29/7) från spridda platser i
rapportområdet, dock inget som indikerar
häckning. Första rapporten som kan härledas
till höstflyttningen är från 6/8 och fram t.o.m.
30/10 när den sista observationen gjordes,
uppgick antalet individdagar till 88. Åren
2004–2007 uppgick antalet individdagar
under höstflyttningen till 85, 100, 155 resp.
103. Huvudskälet till den kraftiga variationen
mellan höstarna är rimligtvis häckningsframgången i Norrland och Finland.
Under höstflyttningen sågs sex individer
sträcka mot V över Ålands hav (Örskär 3,
Understen 1 samt Skatudden 2). På Svenska
Högarna gjordes dessutom 13 fynd av enstaka
individer 18/9–10/10. Även om några av dessa
fåglar möjligen rastade i ögruppen under ett
par dagar, utgör säkert en majoritet av fynden olika individer på flyttning från Finland.
På Björn sågs uppskattningsvis nio individer
7/9–3/10. Flertalet av dessa kommer möjligen från Sverige, men vissa har sannolikt sitt
ursprung i Finland.
	Året avslutades med två fynd av sannolikt samma individ under december: 1 1K
Lövstaslätten 7/12 (Oskar Wändell, Per Andersson) samt Sundbromark, Bälinge 20/12
(Tobias Hammarberg, Per Gustafsson). Det
har även rapporterats tre fynd från januari,
men någon dokumentation av dessa har inte
inkommit. Det är nu andra vintern i rad som
rapportområdet fått besök av pilgrimsfalk och
vi kan kanske hoppas på att företeelsen blir
årlig framöver.
		

MT

Vattenrall Rallus aquaticus
Vinterfynd: 1 ex. Ekebydalen, Uppsala 17/2
(Leo Larsson, Åsa Steinholtz) och på samma
lokal 1 ex. 13–31/12 (Yngve Hareland, Per

Johan Ulfendahl m.fl.). Färska spår sågs dessutom vid Hammarskog, Dalbyviken 30/12
(Bo Söderström).
		

MT

Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Totalt rapporterades endast 14 spelande från
tolv lokaler 21/4–30/6, som mest två individer
vid Hjälstaviken respektive Husbydammarna,
Lena. Året framstår därmed, tillsammans med
2007 (15 individer), som de sämsta sedan
början av 1990-talet. Medelantalet spelande
2000–2006 var drygt 30 ex., som flest 36
ex. 2002. Den minskning som observerats i
Uppland de senaste åren kan möjligen sättas
i samband med en konstaterad mycket kraftig
populationsminskning i Centraleuropa under
2000-talet.
		

MT

Kornknarr Crex crex
Under perioden 14/5–27/7 lokaliserades
totalt 297 spelande knarrar vilket är nytt
rekord för rapportområdet, ett antal som
knappast var tänkbart för ett 10-tal år sedan.
De största ansamlingarna var 53 ex. Marma
skjutfält med närmaste omgivningar (Oskar
& Tommy Löfgren m.fl.) och 11 ex. Exarby,
Vendel (Mats Edholm, Brita Tibell). En stor
andel av knarrarna, närmare bestämt 85 ex.,
lokaliserades som vanligt av Mats Edholm
och Brita Tibell. Ingen häckning har rapporterats.
	Den kommunvisa fördelningen var Tierp
125, Uppsala/Knivsta 43, Norrtälje 43, Östhammar 36, Enköping 23, Älvkarleby 18,
Heby 5, del av Sala 2 och Håbo 2. Antalet i
Älvkarleby var förmodligen högre än 18 och
antalet i Tierp lägre än 125 eftersom det är
svårt att fördela knarrarna i Marma skjutfält
mellan dessa kommuner.
Övrigt: 1 ex. stöttes på Florarna 6/6, vilket
må sägas vara en mycket udda lokal för arten
(Peter Schmidt) och 1 ex. stöttes i Hågadalen,
Uppsala 11/9, ett ganska sent datum (JeanPaul Lösing).
		

MT

Rörhöna Gallinula chloropus
Rörhönan observerades i rapportområdet
under perioden 16/3–15/10. Under förutsätt-

ning att observerade eller hörda enstaka fåglar
motsvarar etablerade par erhålles 42 par från
34 lokaler. Det innebär att arten noterades
på fyra fler lokaler än 2007 och att antalet
par likaså ökat med tre. Antal par och lokaler ökar långsamt, men stadigt, i antal. Flest
par konstaterades vid Hjälstaviken (5) och
i Dalkarlskärret (3). Kommunfördelningen
var Uppsala 13, Enköping 11, Norrtälje 10,
Östhammar 5, Tierp 2 och Heby 1 par.

		

MT

Sothöna Fulica atra
Årets största ansamling, 1 100 ex., konstaterades vid Hjälstaviken i slutet av mars (Pekka
Westin, Tom Sandström).

		

MT

Trana Grus grus
Årets första trana sträckte mot NV förbi
Hjälstaviken 29/1 (Thomas Johansson, Pekka
Westin m.fl.). Det maximala antalet rastande
som rapporterats från de främsta rastplatserna
under månaderna april–oktober var: Vid Hjälstaviken april (120), maj (302), juni (300),
juli (560), augusti (2 160), september (3 310)
och oktober (3 440); vid Vendelsjön april
(322), maj (50), juni (135), juli (100), augusti
(300), september (250) och oktober (80); i
Ledskärsområdet april (550), maj (260), juni
(145), juli (290), augusti (400), september
(450) och oktober (250); på Tierpsslätten
räknades som mest 2 312 ex. 6/9 (Tommy
Eriksson, Tommy Lindell); vid Gimo damm
övernattade som mest 1 500 i september och
1 100 i oktober (Wilhelm Dietrichson) samt
på Kilbyslätten, Alunda rastade 1 400 ex. i
september, sannolikt tranor som övernattade
i Gimo damm (Mats Edholm).
Från hösten har flera höga sträcksummor
rapporterats och följande kan nämnas: 375
ex. mot S Lårstaviken 20/9 (Ulf Karlsson),
1180 mot SV Hjälstaviken 25/9 (Pekka
Westin m.fl.), 432 ex. mot S Hågadalen,
Uppsala 28/9 (Bo Söderström), 2 130 mot
SV Hjälstaviken 7/10 (Pekka Westin m.fl.),
530 ex. mot SV Stavby 7/10 (Mats Edholm,
Brita Tibell) samt 461 ex. mot S Hågadalen
14/10 (Bo Söderström).
	Det stora flertalet lämnade landskapet
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under första och andra veckan i oktober, men
det fanns ett mindre antal kvar under hela
månaden vilket är ovanligt. Än mer ovanligt är
det med tranor i november: 3 ex. Hosjön 1/11
(Sören Andersson m.fl.), 3 ex. Hjälstaviken
5/11 (Jan Andersson) samt 1 1K Stamsjön
19/11 (Mats Edholm, Brita Tibell).
		

MT

Strandskata Haematopus ostralegus
Årets första strandskator rapporteras från tre
lokaler 30/3. Endast en säker inlandshäckning
har registrerats; 1 par Tärnskär, Tämnaren
(Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), medan troliga dito har rapporterats med vardera ett par
på följande lokaler i Mälaren; Lilla Mittskär,
Ekolsundsviken (Thomas Pettersson), Vretaudd, Dalbyviken (Anders Jansson, Pekka
Westin) samt Kungshamn-Morga (Christian
Ekstedt, Inger Gustafsson). Den sista iakttagelsen för året var 1 ex. mot V Västerskäret,
Singö 3/10 (Joakim & Rune Johansson).
		

FF

Mindre strandpipare Charadrius dubius
En mycket tidig individ observerades vid
Kungsängen redan 6/4 (Lars Sund, Kristoffer Lager). Därefter har rapporter inkommit
från många lokaler varav cirka 25 får anses
vara säkerställda häckningsrevir, även om
antalet säkra häckningar är få. Flest par, 6,
registrerades vid Hjälstaviken (Pekka Westin
m.fl.), men ytterst få ungfåglar sågs. Likaså
rapporteras 4 par från Övre Föret/reningsverket (Anders Helander m.fl.). Här sågs
ruvande fåglar, men häckningsresultatet tycks
ha varit dåligt även här (eventuellt endast en
flygg ungfågel). Övriga lokaler med revir (antal
inom parentes) var: Librobäck, Uppsala (2),
södra Vendelsjön (≥2), Vedyxatippen (1),
Långsandsörarna (1), Skutskärsverken (1),
Elinge såg, Österlövsta (1), Slamdammarna,
Edebo (1), jordtäkt NV Stora Granlund,
Rimbo (2), Vissjön (1), Nodsta, Frötuna (1),
Österledinge grustäkt, Skederid (1) samt
Lovisedals grustäkt, Rö (1).
	Den häckande populationen uppskattades till cirka 100 par 1996 och cirka 80 par
2005. Frågan är om det är rimligt att tro att
rapporteringen bara täcker in en tredjedel av
beståndet eller om det är mindre än vad som
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tidigare antagits. Trots att fågelrapporteringen
generellt har ökat dramatiskt sedan början
av 1990-talet har antalet rapporterade revir
varit relativt konstant genom åren. Eftersom
arten företrädesvis häckar på av människan
skapade lokaler (t.ex. grustäkter) är det dock
inte orimligt att tro att beståndet har minskat
under senare tid.
Året avslutades med en mycket sen individ
rastande vid Ledskär 21/9 (Per-Erik Holmlund).
		

FF

Större strandpipare Charadrius hiaticula
Totalt har 63 par rapporterats under omständigheter som tyder på häckning och den norra
delen av rapportområdet dominerar stort i
rapporteringen. I Björns skärgård registrerades
drygt hälften av alla rapporterade par (34),
därav hela 14 på Västerskian (Ulrik Lötberg
m.fl.). Dessutom bör 11 par vid Skutskärsverken givetvis nämnas (Per Johan Ulfendahl
m.fl.). Antalet häckande par är det största som
noterats under den senaste femårsperioden.
		

FF

Fjällpipare Charadrius morinellus
Rekordnoteringen från 2007 (88 ex.) överträffades, och det med råge, redan 2008 med
sammantaget 336 ex. (333 från våren och 3
från hösten). Det tidigare rekordet, totalt 52
ex. 2005, kan inte ens matcha den största
flocken som rapporterats från 2008 (62 ex.)!
För fem år sedan, d.v.s. 2003, summerades
fem fynd av 21 ex. vilket då betecknades
som ett gott år.
Bortsett från ett fynd, 1 ex. Källan, Gårdskär 26/5 (gnm Per Johan Ulfendahl), är resterande vårfynd alla från den snäva tidsperioden
14–21/5. Eftersom årets uppträdande tveklöst
får anses som högst exceptionellt lägger vi
även detta år ned möda på en detaljerad
redovisning av förloppet på olika lokaler. För
varje lokal med flera fynd redovisas även det
totala antalet som bedömts ha setts rasta.
Lövstaslätten: 5 ex. 14/5 (Herbert Baumann m.fl.), 6 ex. 15/5 (Owe Rosengren
m.fl.), 9 ex. 16/5 (Åke Berg m.fl.), 3 ex. 17/5
(Henrik Waldenström m.fl.), 25 ex. 18/5
(Martin Fransson, Ulrik Lötberg), 1 ex. 19/5
(Yngve Hareland), 1 ex. 20/5 (Tomas Pärt)

och 2 ex. 21/5 (Anton Nytén). Bedömt antal:
31 ex. Fjärdhundraslätten: 10 ex. 16/5 (Eva
Johansson, Kalle Källebrink m.fl.), 16 ex.
17/5 (Martin Tjernberg, Ragnar Hall), 29
ex. 18/5 (Thomas Johansson m.fl.) och 40
ex. 20/5 (Petter Haldén). Bedömt antal: 40
ex. Loskälva, Lohärad: 37 ex. 17/5 (Kristoffer Stighäll, Bo Granberg m.fl.) och 6 ex.
19/5 (Lennart Larsson). Bedömt antal: 37 ex.
Snesslingeberg, Börstil: 15 ex. 17/5 (Jonas &
Tomas Moll m.fl.) och 40 ex. 18/5 (Elisabeth
Djerf m.fl.). Bedömt antal: 40 ex. Svenskär/
Ledskär: 2 ex. 17/5 (Janne Svedberg m.fl.),
13 ex. 18/5 (Anders Sennmalm m.fl.) och
62 ex. 20/5 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson).
Bedömt antal: 62 ex. Solvallamossen, Faringe:
6 honor 18/5 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr)
och 7 ex. 19/5 (Sören Andersson m.fl.). Bedömt antal: 7 ex. Hårbyslätten/Örsundsbro:
2 ex. Stora Bärby, Giresta 19/5 (Per Johan
Ulfendahl, Jean-Paul Lösing), 33 ex. Västra
Märrmotet 18/5 (Thomas Johansson m.fl.)
och 31 ex. 19/5 (Tom Sandström, Martin
Tjernberg). Bedömt antal: 33 ex. Edebo: 24
ex. Hammarby 18/5 (Bo Granberg), 9 ex.
Lundås 19/5 (Helge Röttorp) och 1 ex. 20/5
(Joakim Johansson). Bedömt antal: 24 ex.
Grillbyslätten: 25 ex. 18/5 (Tommy Lindell),
33 ex. 19/5 (Petter Haldén) och 21 ex. 20/5
(Tommy Lindell). Bedömt antal: 33 ex. Vendel
kyrka: 12 ex. 18/5 (Kenneth & Thomas Pless),
13 ex. 19/5 (Martin Rydberg Hedén m.fl.), 7
ex. 20/5 (Zacke Svensson m.fl.). Bedömt antal:
13 ex. Övriga lokaler: 5 ex. Mjölsta, Fasterna
17/5 (Helge Röttorp), 2 ex. Löhammar, Harg
17/5 (Wilhelm Dietrichson), 2 ex. Västeräng,
Harg 20/5 (Wilhelm Dietrichson) samt 3 ex.
Tibbleslätten 20/5 (Petter Haldén).
Från hösten rapporterades sedan mer
blygsamma, och mer normala, antal (två fynd
av tre exemplar): 2 ex. Fjärdhundraslätten,
Frösthult 7/9 (Mattis Kaby m.fl.) och 1 ex.
Åsby, Knutby 13–15/9 (Weine Erlandsson,
Tomas Kjelsson m.fl.).
		

FF

Ljungpipare Pluvialis apricaria
Första fyndet för året var 1 ex. vid Tisby,
Fjärdhundraslätten 4/3 (Kalle Källebrink).
Därefter dröjde det tio dagar innan nästa

rapport inkom. Under våren påträffades
flockar innehållande minst 200 ex. på följande
lokaler (maxantal inom parentes): Alstasjön
(525), Lagga (450), Finsta gärde, Skederid/
Husby-Sjuhundra (290), Ryda Kungsgård,
Rydaslätten (200), Uggelnäs, Fasterna (200),
Lövstaslätten (400) samt södra Vendelsjön
(340).
Även från hösten finns det några rapporter
om stora ansamlingar (≥200): 200 ex. Tibbleslätten 18/8 (Anders Sennmalm, Håkan
Delin), 300 ex. Sundbromark, Bälinge 4/10
(Ulf Florman) samt 200 ex. södra Vendelsjön
12/10 (Kenneth & Thomas Pless).
	Det finns likaså några rapporter från början
av november och följande innehållande tresiffriga antal kan nämnas: 150 ex. F16, Uppsala
2/11 (Pekka Westin, Åke Berg) och som mest
190 ex. Fjärdhundraslätten 1–2/11 (Thomas
Johansson m.fl.). Sist detta år var 1 ex. Ryttarängen, Knutby 9/11 (Tomas Kjelsson).
FF

Kustpipare Pluvialis squatarola
Från våren finns några fynd i månadsskiftet
maj–juni: 2 ex. Stor-Roten, Singö 25/5 (Percy
Fredriksson m.fl.), 1 ex. Ledskär 1/6 (Jonas &
Tomas Moll) och 4 ex. 4/6 (Martin Amcoff,
Björn Svensson) samt 1 ex. Norr-Svensbergen,
Gräsö 5/6 (Martin Amcoff, Björn Svensson).
Från hösten kan några relativt sena iakttagelser
nämnas: som mest 21 ex. Ledskär 4–22/10
(Oskar Wändell m.fl.) och 1 ex. södra Vendelsjön 17–19/10 (Anders Arnell, David
Hammarberg, Anssi Laurila).
		

FF

Tofsvipa Vanellus vanellus
Året inleddes med ett januarifynd: 1 ex. hörd
Kungsängen 20/1 (Tobias Hammarberg).
Vårens första vipor rapporteras från 11/2
med 5 ex. Hjälstaviken (Bo Bengtson, Pekka
Westin) och 1 ex. Stamsjön (Brita Tibell,
Mats Edholm). Fram t.o.m. 20/2 sågs endast
1 ex., men sedan var det dags för nästa stöt
som innebar totalt 64 ex. rapporterade från
13 lokaler. Under månadens sista fyra dagar
sågs sedan sammanlagt flera hundra vipor på
tiotals lokaler. Från mars och april finns ett
flertal rapporter om stora ansamlingar; som
mest vardera 300–400 ex. på fem lokaler.
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Från augusti finns mängder av rapporter
om stora ansamlingar rastande runt om i
rapportområdet. Bara genom att summera
maxantalet på lokaler med minst 300 ex.
rapporterade under augusti kommer vi upp i
över 11 000 ex. Detta trots att det helt saknas
uppgifter från slätterna kring Tämnaren där
det normalt finns stora flockar. Kanske kan i
storleksordningen 20 000–30 000 tofsvipor
vara en rimlig uppskattning av antalet rastande i rapportområdet i augusti?
		

FF

Kustsnäppa Calidris canutus
Från senvåren och försommaren finns följande
fynd rapporterade: 1 ex. Ledskär 18/5 (Emil
Andersson m.fl.), 1 ex. Björn 7/6 (Thomas
Pless) och 1 ex. Hjälstaviken 24–27/6 (Thomas Hultquist m.fl.). Från sydsträcket finns
ett par rapporter av lite större antal (≥25): 27
ex. Sennebyhaken 17/7 (Per Jakobsson) och
38 ex. mot SV Fågelsundet 19/7 (Lennart
Söderlund). Dessa antal får ändå anses som
jämförelsevis låga. Från tidigare år finns det
rapporter om tresiffriga antal, men under
den senaste femårsperioden saknas rapporter om antal sträckande eller rastande som
överstiger 80.
		

FF

Sandlöpare Calidris alba
Efter fjolårets rekorduppträdande blev årets
passage mer normalt. Sammantaget har det
inkommit 15 rapporter om totalt 59 ex. under
perioden 18/7–27/9 (inga vårfynd således).
Björn dominerar fyndbilden med nio fynd
omfattande totalt 41 ex., som mest 20 ex.
25/7 (Lennart Söderlund), för övrigt den enda
rapporten innehållande ett tvåsiffrigt antal.
Inlandsfynd är ovanliga, men det finns ett par
från Hjälstaviken där vardera 1 ex. rastade
13–15/8 (Weine Erlandsson m.fl.) och 17/8
(Tomas Kjelsson).
		

FF

Småsnäppa Calidris minuta
Åter ett år med jämförelsevis många vårfynd:
1 ex. Hjälstaviken 10/5 (Ante Strand), 2 ex.
Ledskär 11/5 (Christian Ekstedt), 1 ex. Skutskärsverken 16/5 (Jean-Paul Lösing, Per Johan
Ulfendahl), 1 ex. Hjälstaviken 25/5 (Gunnar
Hesse, Anders Jansson), 1 ex. Vendelsjön
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26/5 (Anders Jansson) samt 1 ex Björn 7/6
(Thomas Pless).

		

FF

Mosnäppa Calidris temminckii
Året inleddes med 1 ex. rastande vid Ledskär
redan 3/5 (Anssi Laurila). Från andra halvan
av maj finns flera rapporter om relativt stora
antal (≥25) från främst Ledskär; 25 ex. 15/5
(Tomas Pärt, Åke Berg), 45 ex. 16/5 (Brita
Tibell), 25 ex. 18/5 (Emil Andersson m.fl.),
25 ex. 20/5 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson)
och 35 ex. 21/5 (Yngve Meijer, Ulf Broberg),
men även 40 ex. Slamdammarna, Edebo 16/5
(Joakim Johansson) och 29 ex. Stenängen,
Tämnaren 25/5 (Jan Wärnbäck). Från sydsträcket finns endast ett fynd av denna storlek;
25 ex. Hjälstaviken 8/7 (Yngve Hareland,
Kenneth Pless).

		

FF

Spovsnäppa Calidris ferruginea
Vårfynd är ovanliga, men ett som måste föras
till kategorin ”äkta” sådant var 1 ex. Hjälstaviken 26/5 (Tom Sandström, Bo Bengtson).
Frågan är dock huruvida den spovsnäppa
som rastade vid Ledskär 29/6 (Eva Mattsson,
Johan Widenberg) var en översomrande, sen
nordsträckare eller tidig sydsträckare. Vanligtvis brukar de första spovsnäpporna dyka
upp i början av juli. De två största antalen för
året rapporteras båda från Hjälstaviken: 50 ex.
19/7 (Eva Johansson m.fl.) och 70 ex. 20/7
(Tommy Eriksson m.fl.).
		

FF

Skärsnäppa Calidris maritima
Efter mycket goda 157 ex. 2007 (rekord 270
ex. 2002) noterades endast 19 ex. detta år,
vilket är den lägsta årssumman sedan 1995
(6 ex.). Det av årets fynd som sticker ut är
ett från inlandet; 1 ex. Hjälstaviken 17–20/10
(Lars Frankenberg, Roland Staav, Martin
Tjernberg m.fl.). Inlandsfynd utanför häckningsområdena är mycket sällsynta, i synnerhet av individer som rastar mer än en dag.
		

FF

Kärrsnäppa Calidris alpina
Två intressanta vårfynd (tidigt resp. sent)
har rapporterats (rastillhörighet ej kända):
1 ex. Ledskär 4/4 (Fredrik Thernlund) och
1 ad. Örskär 8/6 (Mikael Malmaeus). Från

sydsträcket har några rapporter om stora antal
rastande eller sträckande inkommit och följande kan nämnas: 345 ad. Hjälstaviken 17/7
(Nils-Erik Ewers m.fl.), 360 ex. sträckande
Sennebyhaken 17/7 (Per Jakobsson), 300
ex. Hjälstaviken 18/7 (Karl-Arne Hansson
m.fl.) samt 1 440 ex rastande Björns skärgård
18/7 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund
m.fl.). Avslutningsvis ett sent höstfynd; 2 ex.
Ledskär 1–2/11 (Björn Lundgren, David
Hammarberg).
		

FF

Sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii
Flera observationer av rasen har rapporterats
även detta år, flertalet från Björns skärgård där
följande iakttagelser har noterats: på Björn 1
spelande par 10/5, 2 spelande par 20/5 och 1
spelande hane 1/6, på Västerskian 1 varnande
ex. 1/6 samt på Länsman 6 ex. 18/7 (Ulrik
Lötberg m.fl.). Det enda rapporterade fyndet
därutöver var 1 ad. Örsten, Singö 30/6 (Fredrik Bondestam). Den senare rastade tillsammans med fyra individer av rasen alpina.
		

FF

Myrsnäppa Limicola falcinellus
Efter fjolårets rekorduppträdande, 28 ex. under våren och 70 ex. under hösten, blev 2008
det sämsta året sedan början av 1990-talet.
Totalt sågs blygsamma 12–13 ex. Vårfynd
(6–7 ex.): vid Ledskär 2 ad. 17–18/5 (Emil
Andersson m.fl.) och 1 ex. 25/5 (Zacke Svensson m.fl.), 1 ex. södra Vendelsjön 24–25/5
(Thomas Pless, Ragnar Hall) samt vid Hjälstaviken 1 ex. 28/5 (Magnus Liljefors), 1 ex.
10/6 (Ingrid Åkerberg) och 1 ex. (samma
som föregående?) 12/6 (Lasse & Marcus
Teveborg). Höstfynd (6 ex.): vid Hjälstaviken
1 ad. 4–5/7 (Tom Sandström m.fl.), 1 ex.
17–20/7 (Tommy Eriksson m.fl.) och 1 ad.
5–8/8 (Lars Andersson m.fl.); i Björns skärgård 1 ex. 31/7 (Kenneth & Thomas Pless)
och 1 ex. 24/8 (Ulrik Lötberg m.fl.) samt 1
ex. Kogrundet, Hargsviken 10–11/8 (Kristoffer Stighäll m.fl.).
		

FF

Brushane Philomachus pugnax
Ingen rapport om ansamling innehållande
minst 150 ex. har inkommit vilket får anses
som anmärkningsvärt. Arten har dock minskat

kraftigt i Sverige och Finland under 2000talet och är numera rödlistad.

FF

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
1 ex. södra Vendelsjön 3/8 (Thomas Pless).
Fynd under perioden juni t.o.m. 15/8 är
mycket ovanliga och årets observation är den
första på många år (häckning?). I övrigt en
relativt normal förekomst.
		

FF

Dubbelbeckasin Gallinago media
Spelande fåglar fanns stadigvarande vid
Hjälstaviken och Kungsängen där följande
iakttagelser har rapporterats. Hjälstaviken:
som mest 3 spelande dagligen 3–11/5
(Gide Johnsen m.fl.), 1 spelande 14/5 (Per
Jakobsson), 2 spelande 19–20/5 (Per Johan
Ulfendahl, Jean-Paul Lösing) samt 1 spelande 22/5 (Martin Tjernberg) och 24–25/5
(Staffan Hellbom m.fl.). Bedömt antal: minst
3, troligen 5, spelande. Kungsängen: 1 ex. 6/5
(Björn Lundgren), 1 spelande 8–10/5 (Nils
& Torgärd Notelid), som mest 2 spelande
11–15/5 (Ulf Gärdenfors, Tomas Pärt) och
1 spelande 24/5 (Lasse & Marcus Teveborg).
Bedömt antal: minst 2, troligen åtminstone
3, spelande.
Övriga vårfynd: 1 spelande Näsbyändan,
Kärven 9/5 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr), 1
ex. rastande Braheberg, Närtuna 17/5 (Åke
Österberg) och 1 spelande Örbyhus slott,
Vendelsjön 26/5 (Anssi Laurila).
Från hösten finns en observation rapporterad (noll föregående år!); 1 ex. Hjälstaviken
20/9 (Ulrich Jessen).
	Åter ett svagt år för arten. Minst 8, sannolikt dock åtminstone 11, spelande under
våren är något bättre än föregående år, men
ändå betydligt sämre än vad vi vant oss vid
under åren dessförinnan.
		

FF

Morkulla Scolopax rusticola
Endast ett vinterfynd har inkommit (två föregående år); 1 ex. Toftberget, Östervåla 3/1
(Tommy Eriksson).
		

FF

Rödspov Limosa limosa
Totalt 12 ex. (aldrig fler än 2 ex. tillsammans) under våren 22/4–1/6. Därefter 1 ad.
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Ledskär 12/7 (Eva Johansson), som mest 2
1K Hjälstaviken 3–16/8 (Martin Tjernberg,
Leif Holmgren, Anders Andersson m.fl.) och
1 ex. Ledskär 12/8 (Håkan Müller).
		

FF

Myrspov Limosa lapponica
Från våren finns åtta fynd av totalt 54 ex. rapporterade från perioden 18/4–19/5. Detta får
anses vara en god förekomst, den bästa sedan
våren 2004.
		

FF

Småspov Numenius phaeopus
Årets inleddes med 1 ex. Skatudden 19/4
(Björn Lundgren) och avslutades med 1 ex.
Ledskär 11/9 (Eric Blomgren, Per Andersson).
Endast en rapport om stort antal (≥25) på
sträck har influtit; 50 ex. mot SV Skåpkubbarna, Gräsö 23/7 (Kersti & Leif Östman).
		

FF

Storspov Numenius arquata
Första iakttagelsen för året var 2 ex. Tobo redan
29/3 (Bo Åkerlund). Från våren finns en rapport om stort antal (≥50) på sträck, nämligen
56 ex. mot N Örskär 20/4 (Mikael Malmaeus,
Peter Schmidt). Från sydsträcket rapporteras
två stora antal; 54 ex. Hjälstaviken 27/6
(Gunnar Grafström) och hela 250 ex. mot V
Skutskär samma dag (Per Johan Ulfendahl).
Sist ut detta år blev 5 ex. mot SV Hjälstaviken
9/10 (Leif & Kjell Bergqvist).
		

FF

Svartsnäppa Tringa erythropus
Ett tidigt fynd kan nämnas: 1 ex. Hjälstaviken
7/4 (Pontus Pettersson).
		

FF

Dammsnäppa Tringa stagnatilis [0; 57; 3]
Ett flertal fynd har rapporterats från våren och
försommaren. Inledningsvis från Kärven, 1 ex.
12–13/5 (*Tomas Kjelsson m.fl.), men sedan
uteslutande från Hjälstaviken med början i
slutet av maj; 1 ex. 26–27/5 (Pekka Westin
m.fl.), 2 ex. 4/6 (Johan Södercrantz, Martin
Tjernberg, Göran Bridén), 1 ex. 6/6 (Kenneth Pless), 1 ex. 9/6 (Pekka Westin), 1 ex.
24–25/6 (Torbjörn Andersson, Nils Notelid),
1 ex. 27/6 (Pekka Westin) samt 1 ex. 2–5/7
(Tommy Eriksson, Anders Helander, Johan
Södercrantz).
Om vi räknar lågt blir det sammantaget
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3 ex. vilket får anses vara ett relativt normalt
antal (under åren 2002–2007 har det varierat
mellan noll och sju).
		

FF

Grönbena Tringa glareola
Fynd under häckningstid är vi inte så vana
vid att det rapporteras, men några har inkommit från tänkbara häckningslokaler och
bör därför omnämnas i rapporten: vardera
1 sp. ex. Loberget respektive Stortegarna,
Tinäset 18/5 (Yngve Hareland), 3 varnande
ex. Hillebolamossen, Florarna 3/6 (Kersti &
Leif Östman), 1 sp. ex. Tegelsmora kyrksjö
6/6 (Anssi Laurila) samt 2, kanske 3, par
Fillsartrusket-Gammelån, Florarna 6/6 (Peter
Schmidt).
Tillägg till 2007 års rapport: 2 sp. och
varnande par Floberget 3/6 (Peter Schmidt)
samt 1 sp. ex. Fillsartrusket, båda lokalerna
Florarna, 5–9/6 (Mats Edholm m.fl.).
En omfattande inventering av grönbenemyrar genomfördes under 2009 vilken kastar
delvis nytt ljus över artens förekomst i rapportområdet. En redovisning av inventeringen
väntas i FiU under 2010.
		

PH

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Från våren/försommaren har totalt 34 ex. rapporterats från sex lokaler 18/5–15/6. Säkrast
var arten vid Hjälstaviken där den sågs dagligen 4–15/6, som mest 13 ex. 9/6 (Martin
Tjernberg, Pekka Westin m.fl.). Hösten gav
endast två iakttagelser; 1 hona Herräng, Häverö 30/7 (Rolf Vestberg) och 1 hane Ledskär
17/8 (Weine Erlandsson m.fl.).
Våruppträdandet var normalt, men endast
2 ex. under sensommaren och hösten var
relativt svagt.
		

FF

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
[?; 1 218; 5]
Som vanligt inga vårfynd, men väl två observationer från sommaren vilket är ytterst
ovanligt; 1 3K Kniven, Lövstabukten 17/6
(Ulrik Lötberg, Jan Wärnbäck m.fl.) samt 1
2K+ mot O Fågelsundet 2/8 (Anssi Laurila).
Från hösten finns sedan endast två fynd av
totalt 3 ex. rapporterade; 2 1K mot SO Björn
3/10 (Lennart Söderlund, Thomas Pless) samt

1 1K Västerskäret, Singö samma dag (Joakim
& Rune Johansson).
Bortsett från de två sommarfynden en
påfallande mager förekomst under hösten,
men det var väntat efter fjolårets rikliga uppträdande. En höst med många bredstjärtade,
som 2007, har hittills alltid följts av få under
den därpå följande.
		

UL

Kustlabb Stercorarius parasiticus
Årets första rapporteras från 19/4, men vårflyttningen gick sedan, som vanligt, ganska
obemärkt förbi. Sammantaget har blygsamma
9 sträckande rapporterats, i första hand från
perioden 26/4–18/5. Från häckningstid har
minst 80 par i lämplig häckningsbiotop rapporterats; bl.a. 3 par Björns skärgård (Ulrik
Lötberg m.fl.), 1 par östra Hållnäs skärgård
(Martin Amcoff m.fl.), 18 par Gräsö skärgård
(Martin Amcoff m.fl.), 20 par Singö skärgård
(Joakim Johansson m.fl.) samt 11 par Svartlögafjärden, Blidö (Roland Staav m.fl.). Årets
spontanrapportering vad gäller häckningsförekomsten är god och resultatet tyder på en
svag ökning av beståndet i den norra delen av
rapportområdet. Glädjande är att det detta år
inkommit rapporter från delar av Norrtälje
kommuns skärgård.
Från sommar- och höstflyttningen rapporteras minst 275 ex, flertalet på sträck,
vilket är nära hundratalet fler än föregående
höst, men också fler jämfört med höstarna
2003–2005. Rapporter om sträckande finns
från 20/7 fram t.o.m. mitten av september.
Därefter finns bara två fynd, båda från 3/10;
3 1K mot SO Björn (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund m.fl.) och 6 ex. mot S Skatudden
(Mathias Andersson). Flera rapporter om
större antal (≥10) på sträck har rapporterats:
19 ex. mot O Fågelsundet både 2 (Anssi
Laurila) och 17/8 (Lennart Söderlund), 32
ex. mot S Örsten 5/8 (Fredrik Bondestam),
10 ex. mot SO Björn 16/8 (Ulrik Lötberg
m.fl.), 12 ex. mot S Rönnskärs udde 16/8
(Jan Andersson m.fl.) samt 38 ex. mot V
Svarthamn/Rullsand/Långsandsörarna 17/8
(Zacke Svensson, Kenneth Pless m.fl.) och
22 ex. mot V Långsandsörarna 7/9 (Tomas
Kjelsson). Under första halvan av augusti

gjordes också årets enda inlandsobservation;
1 ex. mot S Kärven 11/8 (Tomas Kjelsson,
Benny Åhr).
Ovanligt många kustlabbar på sträck har
rapporterats från denna höst, men tidpunkten
för den huvudsakliga passagen var påfallande
tidig. Det finns endast ett fåtal rapporter
efter 7/9. I regel passeras rapportområdet
av två stötar av kustlabbar, dels i början/
mitten av augusti och dels i början/mitten
av september. Den första består sannolikt
främst av individer, gamla såväl som årsungar,
från Bottenhavet, men också av gamla fåglar
från Ishavskusten som misslyckats med sina
häckningar. Höstar då häckningarna vid Ishavskusten lyckats väl ses betydligt fler kustlabbar under september och då ända fram till
månadens slut. Ungfågelinslaget är då också
stort. Höstens uppträdande torde således
indikera ett generellt dåligt häckningsår på
tundran.
		

UL

Fjällabb Stercorarius longicaudus
[?; 90; 1]
Som föregående år endast ett fynd; 1 1K mot
O Långsandsörarna 17/8 (*Björn Lundgren
m.fl.). Observationen är något tidig, men
i övrigt fullt normal då flertalet fjällabbar
som rapporteras från Uppland brukas ses på
sträck, dock ofta in över land, i anslutning
till Lövstabukten i månadsskiftet augusti/
september.
		

UL

Svarthuvad mås Larus melanocephalus
[0; 13; 1]
Fjärde året i följd med fynd av arten, denna
gång 1 ad. mot NV Skatudden 4/5 (*Anders
& *Mattis Jansson m.fl.). Både tidpunkt och
plats för årets observation får anses som helt
normal.
		

UL

Dvärgmås Larus minutus
Årets första, 1 ad. Hjälstaviken (Martin
Tjernberg), sågs redan 16/4 och därefter rapporteras från perioden fram t.o.m. 30/6 totalt
minst 375 ex. på 25 lokaler (inklusive häckningarna), därav 343 på 16 lokaler i inlandet
och 32 på 9 lokaler vid kusten.
	Åter ett år med jämförelsevis många häckFåglar i Uppland 4 2009
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ande par (cirka 60, d.v.s. 10 färre än 2007)
på ett flertal lokaler, i första hand i inlandet;
24 par bedömdes ha skridit till häckning i
Hjälstaviken (Pekka Westin, Martin Tjernberg
m.fl.), 22 par vid Vendelsjön (Thomas &
Kenneth Pless) och 8 par Tegelsmora kyrksjö
(Anssi Laurila m.fl.), men också vid kusten; i
Lövstabukten minst 1 par Skargrunden samt
vardera 2 par med bo och ägg på Sillnätgrund
respektive Karl-Jansrabben (Ulrik Lötberg
m.fl.).
	Därtill rapporteras 1 revirhävdande ex.
Tämnaren 4/5 (Johan Södercrantz m.fl.),
5 revirhävdande par Ambricka, Marma
11/5–28/6 (Anssi Laurila m.fl.) och 1 revirhävdande ex. Örskärssundet 18/5 (Petter
Haldén). På de två förstnämnda lokalerna
bedöms häckningsförsök ha ägt rum, men
med negativt resultat. Även detta år sågs ett
stort antal dvärgmåsar fånga insekter över
Dalälven i månadsskiftet maj/juni, i år som
mest hela 105 ex. 2/6 (Tommy Löfgren).
Det förefaller troligt att det finns en koloni i
närheten (Storfjärden?).
Tyvärr var häckningsutfallet åter uselt vid
Hjälstaviken där inte en enda unge kom på
vingarna. Inte heller vid Tegelsmora kyrksjö
blev resultatet särskilt gott, men åtminstone
2 ungar blev flygga. Å andra sidan gick det
istället mycket bra vid Vendelsjön där minst
22 ungar blev flygga! Även om häckningsresultatet in stort inte blev överväldigande gott,
och varierade kraftigt mellan lokalerna, kan
vi anta att arten kommer att finnas kvar som
häckande även framgent.
Under perioden 1/7–17/10 noterades
minst 1 469 ex. på 24 lokaler, det stora flertalet på 19 kustlokaler. Antalet ligger klart
över medianen för 2000-talet, men det har
varit stora variationer mellan åren. Av betydelse för slutresultatet är, som vanligt, att
kustlokalerna är bevakade under de dagar då
det råder optimala väderförhållandena. De
största antal som rapporterats från denna
höst är: 101 (därav 99 1K) mot O Fågelsundet 2/8 (Anssi Laurila) och 234 1K mot O
17/8 (Lennart Söderlund) samt 456 ex. mot
S Svenska Högarna 1/10 (Tommy Eriksson
m.fl.). Notabelt är, som föregående år, att
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ytterst få årsungar sågs i Ledskärsområdet
under augusti och början av september, fyra
2008 och ingen 2007; en lokal som tidigare
har stått för en ansenlig del av respektive hösts
unga dvärgmåsar.
Slutsumman för hela året stannade därmed på 1 844 ex., d.v.s. nästan dubbelt så
många som något av de fyra närmast föregående åren.

		

UL

Skrattmås Larus ridibundus
Från årets inledning finns fem vinterfynd
(samma antal som 2007), alla från kusten: 1
ex. Gamla Grisslehamn 4/1 (Ulf Svahn), 2
2K Grisslehamn 7–10/1 (Fredrik Bondestam,
Leo Larsson m.fl.), som mest 5 ad. Kapellskär
9/1–24/2 (Jesper Norrby, Jan Andersson m.fl.)
samt 1 ad. mot N Sennebyhaken och Gamla
Grisslehamn 3/2 (Yngve Hareland).
Under våren registrerades periodvis stora
ansamlingar på ett flertal lokaler; i första hand
vid Ekoln under mars/april, som mest cirka
2 000 ex. 16/4 (Per Johan Ulfendahl m.fl.);
vid Vendelsjön i början/mitten av april, som
mest cirka 2 700 ex. 9–12/4 (Mats Wilhelm
m.fl.); vid Övre Föret i början/mitten av
april, som mest cirka 4 500 ex. 13/4 (Tomas
Pärt m.fl.) samt vid Hjälstaviken där det som
mest inräknades cirka 8 400 ex. 15/4 (Pekka
Westin, Tom Sandström m.fl.). Andra betydande antal rastande som rapporterats från
denna tid är: cirka 1 000 ex. Isättratippen,
Norrby 5/4 (Johan Södercrantz m.fl.), cirka
1 100 ex. Syningen, Rimbo 15/4 (Helge
Röttorp) och cirka 500 ex. Alunda området
10–20/4 (Keith Bennett m.fl.). Många av de
skrattmåsar som rastade i rapportområdet
vid denna tid var sannolikt fåglar som skulle
vidare till mer nordliga häckplatser, i Norrland
och Finland.
Totalt har cirka 13 500 häckande par
rapporterats från 28 lokaler. Årets resultat
är, både vad avser antal häckningslokaler och
antal häckande par, ett av de bättre under
2000-talet. Som vanligt hyste Hjälstaviken,
Tämnaren och Lövstabukten (i första hand
Kniven och Sör-Bränngrund) merparten av
rapportområdets häckande par, sammantaget
cirka 10 000 eller i stora drag 75 procent!

Antalet kolonier har under senare år efterhand ökat något, delvis som en följd av
genomförda restaureringar av häckningsöar
både vid kusten och i våra sjöar, och därmed
har även antalet häckande par stigit, från
tidigare i storleksordningen 11 000–12 000
par till årets cirka 13 500. Även om alla stora
kolonier säkerligen är kända finns det några
mindre som vi inte känner till. Framtiden får
utvisa om årets ökning av antalet par kommer att bestå eller om beståndet kommer att
återgå till den lägre nivån.
Även från återsträcket under juli–september
finns några stora ansamlingar rapporterade:
cirka 450 ad. på nyplöjd åker Paris, Vänge
13–17/7 (Ulrik Lötberg), 180 ex. mot SV
Måssten, Singö 13/7 (Joakim & Rune Johansson), 520 ad. mot SV Björns skärgård 17/7
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund) samt en
sen obs med upp till 110 ex. Ledskärsviken
9/10 (Yngve Meijer m.fl.).
		

UL

Fiskmås Larus canus
Trenden med stora ansamlingar (≥500)
vintertid håller i sig och från årets inledning
finns följande rapporterade: som mest cirka
800 ex. Rönnskärs udde 1/1–18/2 (Yngve
Hareland, Viggo Norrby m.fl.), cirka 650 ex.
Rullsand, Billudden 20/1 (Kenneth Pless,
Per Johan Ulfendahl), som mest cirka 800
ex. Björn 13/1–10/2 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund m.fl.) samt som mest cirka 1 500
ex. 16–22/2 (Bo G. Svensson). Även från
vårsträcket finns ett par höga antal, sträckande
eller rastande, rapporterade: cirka 850 ex. mot
N Örsten, Singö 22/4 (Fredrik Bondestam)
samt cirka 500 ex. Björns skärgård 20–21/3
(Bo G. Svensson). Årets högsta sträcksumma
från Örsten är inte lika anmärkningsvärd som
fjolårets 2 800 ex. på en dag.
	Några uppgifter från genomförda inventeringar avseende antalet häckande par som
kan vara värda att nämna är: 509 par i Björns
skärgård (298 par 2007 och 268 par 2006);
710 par i Lövstabukten (450 par 2007 och
350 par 2006), därav 600 par på Kniven
(Ulrik Lötberg m.fl.) samt 185 par på Stapelbådan (205 par 2007 och 85 par 2006),
Gräsö (Martin Amcoff, Björn Svensson m.fl.).

Andra stora kolonier rapporteras från Singö
skärgård; Vikakullrorna 50 par och från Gräsö
skärgård; Trutbådan 60 par, Fluttuskär 93 par
samt Västerbådan 80 par (Martin Amcoff,
Björn Svensson m.fl.). De nordliga områdena
fortsätter att visa en mycket positiv utveckling av de häckande bestånden!
Även från hösten finns ett par noteringar
om stora antal rapporterade; cirka 650 ex.
mot SO Björn 3/10 (Ulrik Lötberg, Lennart
Söderlund m.fl.), cirka 450 ex. Hjälstaviken
8–9/9 (Frode Falkenberg, Johan Södercrantz
m.fl.) och som mest cirka 500 ex. Svenska
Högarna 29/9–2/10 (Tommy Eriksson, Bill
Douhan m.fl.). Inga stora samlingar finns
rapporterade från december.
		

UL

Silltrut Larus fuscus
Eftersom det finns en del som talar för att det
häckande beståndet för närvarande är under
förändring, både i positiv och negativ riktning
beroende på skärgårdsområde, kan det vara på
sin plats att åter redovisa resultat från några
inventeringar (i Uppsala län har flera, en del
omfattande, genomförts).
Lövstabukten: 18 par; +4 jämfört med
2007. Dåligt häckningsresultat, endast några
få ungfåglar kom på vingarna (Ulrik Lötberg
m.fl.). Björns skärgård: 303 par; +30. Häckningsutfallet var åter mycket gott, arten är
numera lika vanlig som gråtrut (Ulrik Lötberg m.fl.)! Hållnäs östra skärgård: 0 par; -2
(Martin Amcoff m.fl.). Silltruten tycks inte
vilja etablera sig här, detta trots att det inte
finns några häckande gråtrutar i området.
Öregrundsgrepen: Härifrån finns endast en
negativ rapport, från Länsman (Joakim Djerf).
Tyvärr finns det inga aktuella uppgifter från
Tärnbådan och Ådkobben i nordost, där det
häckade vardera 100 par 2006. Det hade varit
värdefullt med uppgifter från dessa två öar
då de ligger strax innanför Gräsö skärgård,
d.v.s. där arten har minskat från föregående år.
Gräsö skärgård: 200 par; -68 (Martin Amcoff
m.fl.). I stort sett hela nedgången kan härledas
till en kraftig minskning på Hållet (från 100
till 60) och Blåbådan (från 60 till 20). Det
hade varit mycket intressant att känna till häckningsutfallet på dessa öar 2007 och 2008.
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Sammantaget har det rapporterats 521 häckande par från Uppsala läns skärgård och även
om inte samtliga från tidigare kända kolonier
har inventerats får länet ändå anses som välinventerat. På de öar som nu hade 521 par fanns
det 557 föregående år och det innebär således
en minskning med 36 par (-6 %). Detta trots
att arten ökade något i Lövstabukten, framför allt i Björns skärgård. Nedgången beror i
första hand på en rejäl tillbakagång i Gräsö
skärgård (-25 %). Det hade därför varit av
stort värde om vi hade erhållit aktuella uppgifter från Tärnbådan och Ådkobben, båda
med cirka 100 par 2006, i den nordöstra
delen av Öregrundsgrepen, d.v.s. på gränsen
till Gräsö skärgård. En minskning även här
skulle således innebära att nedgången i länets
skärgård som helhet har varit än större. Om
vi ändå försöker oss på en uppskattning av
det totala antalet häckande par i Uppsala län
2008 stannar den på cirka 650–750. Eftersom
årets inventering inte har varit heltäckande
får vi dock reservera oss för möjligheten att
någon, eller några, nya kolonier kan ha bildats
sedan 2006 och på så sätt motverkat den ovan
antagna nedgången i beståndet.
Från sensommaren finns det några iakttagelser av flockar som skulle kunna indikera
nya kolonier i deras närhet; cirka 80 ad. Gräsbådhållorna, Öregrundsgrepen 2/8 (Mikael
Malmaeus) och cirka 50 ex. Svartfluttu, Gräsö
24/7 (Leif & Kersti Östman).
	Att det verkligen har varit en minskning
i Uppsala län jämfört med 2007 styrks av
att antalet häckande par kring Singö, längst
upp i norr i Stockholms läns skärgård och
gränsande till Gräsö skärgård, har reducerats
med cirka 35 procent, till 63 par (Joakim &
Rune Johansson).
Från resterande delar av Norrtälje kommuns skärgård är rapporteringen tyvärr
bristfällig. Sammantaget har ytterligare 63
par spontanrapporterats, men här finns ytterligare många mindre kolonier, en del långt
in i innerskärgården, från vilka uppgifter
saknas. Totalt registrerades 445 häckande par
i kommunen vid en heltäckande inventering
i början av 2000-talet (Bill Douhan). Om vi
antar att beståndet ligger kvar på samma nivå
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skulle det innebära att det för närvarande
häckar i storleksordningen 1 100–1 200 par
i rapportområdets skärgård.
	Det är viktigt att rapporteringen av
häckande silltrut förbättras i framtiden. Hur
går det egentligen för arten längs vår kust?
Efter några års ökning i norr har det skett
en minskning 2008 och frågan är om arten
kommer att fortsätta att minska. Som vi vet
har den minskat kraftigt i Östersjön under
många år, men den har ökat längs Norrlandskusten under de senaste åren. Även i Finland
har arten problem. Här har man konstaterat
att enstaka gråtrutar har specialiserat sig på
predation på silltrutens ägg och ungar och
att hela ungproduktionen i en koloni på så
vis helt kan slås ut.
För närvarande finns det inga kända
inlandshäckningar i rapportområdet, men intressanta är alla rapporter om 2 par i Uppsala
under perioden 14/4–4/10 (Tomas Johansson, Martin Tjernberg m.fl.). I Stockholm
häckar redan många par på platta hustak i
centrum och man kan fråga sig när den första
rapporteras från Uppsala. Industriområdet
Boländerna vore ett lämpligt område att söka
i. Här häckar det redan fiskmås och fisktärna
på hustak.
Från höststräcket finns det ett par rapporter om relativt stora antal (≥100) på
sträck; 40 ad. och 15 1K mot SV (därtill 60
ad. och 20 1K rastande) Örsten, Singö 5/8
(Fredrik Bondestam), 650 ad. + 70 1K mot
SO Fågelsundet 17/8 (Lennart Söderlund),
430 ex. mot SV och 100 rastande Understen,
Singö 22/8 (Fredrik Bondestam) samt 160 ex
(cirka 20 procent 1K) mot SO Björn 24/8
(Ulrik Lötberg m.fl.). Antalet som passerade
Fågelsundet 17/8 är så vitt känt rekord. Året
avslutades med ett novemberfynd; 1 1K Skarholmen, Uppsala 9/11 (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; totalt 550 par i Lövstabukten
och 310 par i Björns skärgård (Ulrik Lötberg

m.fl.) samt åtminstone 110 par Hållet, Gräsö
(Martin Amcoff) och cirka 140 par Bysholmen, Väddö (Roland Staav). Vi vet inte så
mycket om populationsutvecklingen i sin
helhet, men den var positiv mellan 2007 och
2008 i Lövstabukten (+70) och på Bysholmen (+80). Å andra sidan minskade antalet
häckande par i Björns skärgård något mellan
dessa två år (-20).
Utöver vid kusten häckar arten fåtaligt
även i några sjöar och fynd av par under
häckningstid som indikerar häckning har rapporterats från följande: Tämnaren (9 par),
Stennässjön (1), Strandsjön (1), Bredsjön
(1) och Hjälstaviken (5). Från Mälaren har
följande rapporter inkommit: Blackan vid
Krusenberg (1) samt Storgrundet, Ekoln
(4).
	I övrigt förtjänar några stora antal rastande
att nämnas: vid Skarholmen, Uppsala cirka
800 ex. 27/3 (Martin Tjernberg m.fl.) och
som mest cirka 250 ex. 9–29/11 (Ragnar Hall
m.fl.); vid Kalmarsand som mest cirka 700 ex.
31/12 (Anders Eriksson.), Hovgårdstippen
cirka 500 ex. 22/12 (Mikael & Fredrik Malmaeus) samt cirka 500 ex. Jönninge, Stavby
20/12 (Mats Edholm, Brita Tibell). Jämfört
med tidigare års största ansamlingar (cirka
1 000–1 500) är årets således klart mindre.
Intressant är att de flesta rapporteras från, eller i närheten av, stora soptippar – Hovgården
(Uppsala), Högbytorpstippen (Bro) – eller
från platser dit samma trutar flyger för att
släcka törsten, bada eller övernatta. I brist på
fisk i havet finns det inte längre hamnar där
fiskebåtar lossar sin last och därmed ej heller
några ansamlingar av trutar här.
		

UL

Vittrut Larus hyperboreus [?; 153; 1]
Efter fjolårets nollresultat finns det åter fynd,
dock bara ett, från 2008; 1 2K Skarholmen,
Uppsala 26–27/3 (*Håkan Andersson, Per
Johan Ulfendahl). Endast ett fynd får anses
vara ett relativt normalt uppträdande i rapportområdet för 2000-talet. Antalet rapporterade vittrutar har minskat rejält jämfört med
tidigare och de få observationer som numera
görs (ofta tillsammans med gråtrutar) kom-

mer i flertalet fall från inlandet; vid Uppsala
eller Bålsta.

		

UL

Havstrut Larus marinus
Inlandshäckningar är sällsynta, men förekommer i några få av rapportområdets sjöar.
Möjliga häckningar har rapporterats från Tämnaren 1 par (Johan Södercrantz) och Erken
1 par (Helge Röttorp) samt från följande
lokaler i Mälaren; Vreta udd 1 par (David
Hammarberg), Torrgrund i Oknöfjärden 1 par
(Thomas Pettersson) och Stjärnan, Grönsö 1
par (Thomas Pettersson).
Från kusten rapporteras 34 häckande par i
Lövstabukten och 19 i Björns skärgård (Ulrik
Lötberg m.fl.). Beståndet i Björns skärgård har
halverats under 2000-talet, men minskningstakten har avtagit under de allra senaste åren.
Att arten har minskat här kan tyckas märkligt
då häckningsutfallet legat på i snitt cirka en
ungfågel/par och år (Ulrik Lötberg).
	Avslutningsvis några rapporter om stora
ansamlingar från vintern; vid Karlholmsviken
cirka 40 ex. 15/3 (Ulrik Lötberg, Johan Södercrantz), 50 ad. Skarholmen, Ekoln 27/3
(Martin Tjernberg, Ragnar Hall) samt 45
ex. Kalmarsand, Bålsta 14/12 (Anders Eriksson).

		

UL

Tretåig mås Rissa tridactyla
[>18; >412; 2]
Årets två fynd, klart under medelvärdet för
den senaste tioårsperioden, är som vanligt från
kusten under senhösten: 1 1K mot N Skatudden 2/11 (Bengt Säfström) och 1 1K mot
SO Arholma samma dag (Yngve Hareland).
Brist på hårda vindar från nordsektorn under
oktober/november är den troliga orsaken till
årets blygsamma resultat.		
UL

Skräntärna Hydroprogne caspia
Vårens första sågs vid Ledskär 4/4 vilket
numera är ett normalt förstadatum. Redan
under den därpå följande veckan sågs arten
flerstädes vilket också är som sig bör. Från
perioden 12/4–3/5 finns många rapporter
om stora antal (≥25); som mest 77 ad. Ledskär 22/4 (Ingrid Stenström m.fl.), 55 ad.
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Kallrigafjärden 19/4 (Runo Edholm, Håkan
Sahlin) samt 24 ad. Hargsviken 20/4 (Johan
Södercrantz, Per Gustafsson). Dessa observationer stämmer i tiden väl överens med när
den första stora vågen av skräntärnor anlände
till kolonin i Björns skärgård. Den första stora
ankomsten av häckande till Björns skärgård
brukar följas av en senare, något mindre, och
så även detta år, under juni, och i samband
med den rapporteras en ny topp vid Ledskär,
som mest 39 ad. 5/6 (Johan Östberg), och i
Kallrigafjärden, som mest 12 ad. 24/5 (Per
Jakobsson).
Den stora kolonin i Björns skärgård innehöll
detta år 160 häckande par. Öns grusbankar
hade restaurerats under den gångna senhösten
med förhoppningen att tärnorna skulle acceptera dem att häcka på. Insatsen föll väl ut och
många av paren häckade. Tyvärr misslyckades
dock samtliga häckningar; möjligen med något undantag då 2 1K sågs tillsammans med
5 ad. i Ledskär 20/7 (Per Edenius, Nils-Erik
Ewers). Samtliga ungar som påträffades döda
var små, ingen äldre än fem–sex dagar. Det
är inte känt vad som var orsaken till årets katastrofalt dåliga häckningsresultat. Eftersom
det inte hittades några ägg som visade tecken
på att ha blivit rövade ligger det närmare till
hands att misstänka sjukdom, kanske kopplad
till födan, som orsak till att ungarna dog i tidig
ålder. Årets usla resultat är allvarligt då häckningarna misslyckades helt även 2007 och
det är första gången detta sker två år i följd.
Vi får hoppas att skräntärnorna i Östersjöns
största koloni återkommer och lyckas bättre
nästkommande år.
Tack vare fortsatta inventeringar genomförda inom projektet ”åtgärdsprogram för
skräntärna” har ovanligt många solitära häckningar rapporteras (22 säkra och 6 möjliga):
1 par Hållnäs skärgård, 5 par Gräsö skärgård,
7 par Singö skärgård, 1 par Väddö, 2 par Arholma skärgård, 10 par Blidö skärgård samt
2 par i Rådmansö skärgård. Årets resultat är
dock 6 par färre jämfört med 2007. Tiden
får utvisa om detta är en trend eller bara en
naturlig variation.
Vid Ledskär finns normalt en stor ansamling av skräntärnor under juli–augusti, men
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under fjolåret fanns ingen på plats och det
var sannolikt en följd av den spolierade häckningssäsongen i Björns skärgård 2007. Som
väntat registrerades inte heller detta år någon
stor ansamling vid Ledskär. Det största antal
som rapporterats är 21 ad. och det redan 27/7
(Helge Röttorp). Andra grunda havsvikar där
det årligen brukar ses många skräntärnor vid
denna tid är Kallrigafjärden och Hargsviken,
men även här var antalen rapporterade låga
och avsaknaden av 1K-fåglar påtaglig. Vid
Kallrigafjärden sågs som mest 9 ad. 13/7 (Leif
& Kersti Östman) och vid Hargsviken 13 ad.
och 2 1K 6–11/8 (Svante Söderholm, Helge
Röttorp m.fl.).
Rapporter om lite större antal i inlandet har
inkommit från tre lokaler; 7 ad. Vendelsjön 3/7
(Johan Östberg, Tommy Eriksson), 10 ad.
Hjälstaviken 12/7 (Johan Södercrantz, Per
Andersson m.fl.) samt 7 ad. och 1 1K Limmaren 21/7 (Jacob Rudhe). Från Norduppland
rapporteras den sista skräntärnan, 1 ad., från
Ledskär redan 16/8 (Johan Södercrantz, Per
Gustafsson), men den sista i rapportområdet
var, som året innan, 1 ex. mot S Svenska Högarna 24/9 (Helge Röttorp).
		

UL

Kentsk tärna Sterna sandvicensis
[5; 116; 4]
Tre fynd detta år; två från våren: 2 ad. Svartklubben, Singö 14/4 (*Sören Francéen) och
1 ex. Ugglan, Gräsö 6/5 (*Leif och *Kersti
Östman), samt ett fynd från högsommaren: 1
ad. mot S Skatudden 31/7 (*Björn Lundgren).
Både tidpunkt (d.v.s. vår och sommar) och
lokaler (kusten; och då i första hand Väddö/
Singö) för årets fynd är helt normala.
		

UL

Fisktärna Sterna hirundo
Enligt rapporteringen var vårens primör 1
ex. Ledskär 5/4 (Eva Johansson). Häckningsförekomst har rapporterats från 29 lokaler i
inlandet; flertalet som vanligt från stora sjöar
som Tämnaren (85 par) och Erken (20), men
också från Hjälstaviken (115) samt Ekoln
i Mälaren (41). Enstaka häckande par har
också rapporterats från ett flertal mindre och
medelstora sjöar i främst den västra delen
av rapportområdet. Sammantaget har 351

häckande par rapporterats från 2008 vilket
är något fler än de närmast föregående åren;
2005 (307), 2006 (277) och 2007 (322). Det
förefaller som om det häckande beståndet i
våra sötvatten för närvarande ökar.
Några resultat från genomförda inventeringsinsatser vid kusten i norr är värda att
nämna; 319 häckande par (333 par 2007)
i Björns skärgård samt 335 par (376 par) i
Lövstabukten (Ulrik Lötberg m.fl.). Kolonin
på Kniven hade i år vuxit till 180 par medan
kolonin på Skargrunden istället hade krympt
till 35 par efter fjolåret då ön översvämmades
vid ett häftigt oväder i början av juli varvid
nästan alla ungar dog. Jämfört med föregående år en minskning med totalt cirka 50 par,
men fisktärnan är fortfarande en mycket vanlig häckfågel i dessa skärgårdsområden. Under
2008 var häckningsframgången för fisk- och
silvertärnor vid kusten i norr generellt god.
	Avslutningsvis rapporteras årets sista
fisktärna från Norrsten 10/10 (Fredrik Bondestam).
		

UL

Silvertärna Sterna paradisaea
Vårsträcket inleddes i slutet av april och den
första rapporten avser 2 ex. Ledskär 18/4 (Johan Östberg). Huvudpassagen skedde dock
i skiftet april/maj. Den högsta dagssumman
som rapporterats på sträck är 200 ex. mot N
Skatudden 3/5 (Fredrik Bondestam) medan
64 ex. mot N Hjälstaviken 8/5 (Pekka Westin)
är ett högt antal för att vara i inlandet.
Silvertärnan är en relativt vanlig och väl
spridd häckfågel längs kusten och i skärgården. Inventeringsinsatser med avseende på
häckningsförekomst har ägt rum på flera håll
och gett följande resultat: 865 par (650 par
2007) i Björns skärgård och 450 par (540 par)
i Lövstabukten (Ulrik Lötberg) samt 190 par
(125 par) i östra Hållnäs skärgård och 406
par (270 par) i Gräsö skärgård (Martin Amcoff). Från Singö skärgård har 253 häckande
par (160 par) rapporterats (Joakim & Rune
Johansson). Arten har ökat kraftigt i norra
Upplands skärgårdar, särskilt i områden där
Upplandsstiftelsen bedriver minkjakt, men
även i andra områden, t.ex. Singö skärgård.
Nedgången i antal häckande par i Lövsta-

bukten mellan 2007 och 2008 kan ha berott
på att tärnor flyttat till Björns skärgård där
beståndet istället ökade med en tredjedel.
Fem månader efter årets första silvertärna
sågs de sista, två 1K-fåglar, vid Ledskär 17/9
(Ulrik Lötberg).
		

UL

Fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea
Även denna höst var bevakningen av tärnsträcket förbi Fågelsundet god och totalt
inräknades nästan 6 400 ex. (4 600 ex.
2007), mer än 95 procent silvertärnor, under
perioden 15/7–11/9 (Lennart Söderlund, Ulrik Lötberg). Sträcket kulminerade 15–18/7
då 5 700 ex., minst 98 procent silvertärnor,
inräknades på sträck mot SV; bästa dagar var
1 460 ex. 16/7 och 1 740 ex. 18/7.
	Andra relativt stora antal på sträck som
rapporteras från hösten är: 50 ex. (uteslutande
silvertärnor) mot S Örsten, Singö 4 och 6/8
(Fredrik Bondestam); vid Rönnskärs udde 117
ex. (uteslutande fisktärnor, 81 ad. och 36 1K)
mot S 6/8 (Svante Söderholm) och 100 ex.
(uteslutande fisktärnor, cirka 20 procent 1K)
mot S 16/8 (Kristoffer Stighäll) samt 70 ex.
mot S Skötgrund, Lövstabukten 16/8 (Yngve
Hareland). Därtill har det rapporterats lite
större ansamlingar av rastande från ett par
lokaler; cirka 50 ex. (uteslutande fisktärnor)
Ledskär 7–20/7 (Per Johan Ulfendahl) och
40 ex. (flertalet fisktärnor) Limmaren 19/7
(Bo Granberg).
		

UL

Småtärna Sternula albifrons [>28; 102; 0]
Inga observationer av småtärna i Uppland
2008. Man får backa så långt som till 1995
för att hitta föregående noll-år. I början av
1990 talet var det flera år då arten saknades
i landskapet, men sedan dess har den annars
varit årlig.
		

UL

Svarttärna Chlidonias niger
Vårens första sågs samma datum, 26/4, och på
samma lokal, Tegelsmora kyrksjö, som i fjol
och uppträdandet här därefter blev nära nog
identiskt med fjolåret; d.v.s. 2 par fram t.o.m.
15/5, men sannolikt inga häckningar (Yngve
Meijer m.fl.). På två andra från tidigare kända
häckningslokaler blev häckningsutfallet istället
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avsevärt mycket bättre. I Sörsjön inräknades
hela 25 häckande par och även om inte alla
lyckades med häckningen tycks flertalet av
dem producerat flygga ungar (Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg). Även i Vendelsjön, där
minst 12 av 12–15 närvarande par skred till
häckning, blev resultatet mycket gott, d.v.s.
minst 22 flygga ungar (Thomas & Kenneth
Pless m.fl.). Därtill sågs som mest 3 ex.
regelbundet, men med långa uppehåll, vid
Hjälstaviken under sommaren. Här sågs två
fåglar uppvakta varandra och senare även ungfåglar, men de 1K-fåglarna hade sannolikt sitt
ursprung i Tämnaren eller Vendelsjön. I vilket
fall som helst genomfördes ingen häckning i
Hjälstaviken.
Utöver alla rapporter från ovan nämnda
lokaler finns det i övrigt få iakttagelser rapporterade: 1 ex. Skarholmen 8/5 (Ragnar Hall
m.fl.),1 ad. Lillbyasjön 4/6 (Mats Edholm,
Brita Tibell), 1 ad. Hjulstabron, EnköpingsNäs 8/6 (Kalle Källebrink), 1 ad. Dannemorasjön 13–17/7 (Curt Johnsson), 1 ad.
Lårstaviken 20/7 (Thomas Johansson), 1 ad.
och 3 1K Lårstaviken 23/7 (Thomas Johansson m.fl.), 4 ad. och 3 1K Dannemorasjön
23/7 (Curt Johnsson) samt 2 ex. Gillöga,
Blidö 25/7 (Anders Haglund). Mycket talar
dock för att även dessa, med undantag för
de i Gillöga, också kom från ovan nämnda
häckningslokaler. Detta är ett mönster som
känns igen från tidigare år.
Fjolårets totalt 36 häckande par var rekord
och årets 37 innebär således ånyo rekord.
		

UL

Sillgrissla Uria aalge
Häckningar har rapporterats från tidigare
kända lokaler enligt följande: minst 75 par
Svenska Högarna – 31 ungar ringmärkta; cirka
30 par på Stridsbådan, Singö skärgård – 11
ungar ringmärkta samt cirka 30 par på Abborren, Singö skärgård – 10 ungar ringmärkta
(Roland Staav m.fl.).
			

BD, UL

Tordmule Alca torda
Från häckningstid har förekomst av sannolikt
häckande fåglar rapporterats från; två öar i
Gräsö skärgård, totalt 43 par 5/6 (Martin
Amcoff); från nio öar i Singö skärgård, totalt
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501 par maj–juli (Joakim Johansson, Martin
Amcoff) samt totalt ett 70-tal par från fem
öar i den södra delen av Norrtälje kommuns
skärgård i juni–juli (Bo Hallman, Roland
Staav, Anders Barkengren). Från den stora
förekomsten i Svenska Högarna har uppskattningsvis minst 500 par rapporterats (Roland
Staav m.fl.). Därtill kan 8 par vid Hundbådan
i Öregrundsgrepen, d.v.s. innanför Gräsö,
i mars–juni nämnas (Jonas & Tomas Moll)
vilket är intressant.
Från hösten kan avslutningsvis ett par höga
sträcksummor nämnas, båda från Björn; 130
ex. mot SO 3/10 (Ulrik Lötberg m.fl.) och
80 ex. mot SO 4/10 (Joakim Djerf m.fl.).
			

BD, UL

Tobisgrissla Cepphus grylle
Rapporteringen av häckande tobisgrisslor
är som vanligt på intet sätt fullständig, men
även detta år har det inkommit relativt
många rapporter som berättar om antalet
troligen häckande par på öar längs kusten.
Det kan därför vara på sin plats att här sammanfattningsvis redovisa vad som inkommit;
totalt 40 par på fem öar i Björns skärgård
(Ulrik Lötberg m.fl.); 17 par på Själstenarna i Lövstabukten (Ulrik Lötberg m.fl.);
summa 25 par på Själhällarna utanför östra
Hållnäskusten (Björn Nordén m.fl.); 3 par
på Hundbådan i Öregrundsgrepen (Tobias
Hammarberg m.fl.); summa 55 par på fem
öar i Gräsö skärgård (Martin Amcoff m.fl.);
summa 286 par på tio öar i Singö skärgård
(Joakim Johansson, Martin Amcoff m.fl.); 65
par Bysholmen, Väddö (Ronny Carlsson m.fl.)
samt 35 par Simpnäsklubb, Björkö-Arholma
(Roland Staav m.fl.). Därtill har rapporter om
små förekomster inkommit från ytterligare ett
antal öar i Norrtälje kommuns skärgård, men
dessa speglar inte den verkliga förekomsten
av arten i kommunen.
Från hösten kan en hög sträcksumma nämnas från Skvallerhamnsudden på Arholma, en
lokal från vilken det tidigare har rapporterats
många sträckande tobisgrisslor, där 70 ex.
mot SO inräknades 1/11 (Yngve Hareland
m.fl.).
			

BD, UL

Skogsduva Columba oenas
Fyra fynd av totalt sju exemplar finns från
årets två inledande vintermånader; 2 ex. Kåbo,
Uppsala 15/1 (Åke Berg), 2 ex. Gottsunda
17/1 (Ville Fagerström), 1 ex. Sjöö slott,
Holm 21/1 (Pekka Westin) och 2 ex. Vändersta, Enköping 27/1 (Gunnar Steinholtz). Från
häckningstid har sedan 263 par/revirhävdande
hanar rapporterats från 173 lokaler. Både
antalet par och antalet lokaler är fler än 2007
vilket styrker att skogsduvans situation är
under förbättring. Året avslutades med ett
decemberfynd; 1 ex. Vendelsjön 6/12 (Raoul
Wexius, Gunnar Ehrenroth).
			

AL

Turkduva Streptopelia decaocto
Turkduvor registrerades under häckningstid
på följande platser med angivet antal som
bedömt minsta antal par: Uppsala ≥20, Östhammar 4, Morgongåva 1, Tierp ≥1, Heby
2, Skärplinge 2, Enköping 4 och Alunda 3.
Summa minst 37 par vilket kan jämföras
med fjolårets 33. Likaså är fördelningen över
rapportområdet likartad med 2007. Antalet
vinterfynd var något fler än föregående år.
			

AL

Turturduva Streptopelia turtur [9; 167; 4]
Tre fynd av totalt fyra fåglar väl samlade
i tiden till i början av juni; 1 ex. Tobo 3/6
(Bo Åkerlund), 1 ex. Årike Fyris 4/6 (Johan
Månsson) och 2 ex. Ekolsunds slottspark 5/6
(Håkan Andersson). Fyra turturduvor är lika
många som 2008 och antalet får numera anses
som normalt.
			

AL

Gök Cuculus canorus
Årets första gök hördes vid Björkskog, Fasterna 2/5 (Helge Röttorp) vilket är samma
datum som förstafyndet 2007. När gökarna
slutat gala för säsongen hade 298 galande
rapporterats vilket får betraktas som ett bra
resultat. Föregående år rapporterades 255
och under åren 1993–2005 registrerades som
sämst 108 (2000) och som bäst 300 (2004).
Likaså bara två fynd från september detta år;
senast var 1 1K Granö, Länna 15–16/9 (Kjell
Sahlberg).
			

Berguv Bubo bubo
Under våren registrerades revirhävdande
hanar eller par på 14 lokaler vilket är i nivå
med tidigare år. Tre lyckade häckningar konstaterades. Därtill finns tre vårfynd och två
höstfynd som inte kan relateras till kända
häckningsrevir.
			

TP

Hökuggla Surnia ulula
Inga rapporter om förekomst från första
halvåret, men sex från andra (31/8–31/12):
1 ex. Kallerö, Forsmark 31/8 (Peter Hunger),
1 ex. Örskär 6/9 (Mikael Malmaeus), 1 ex.
Vikasjön, Björkö-Arholma (Jörgen Pettersson), 1 ex. Djuprudan, Valö 20/11–30/12
(Mats Edholm, Brita Tibell m.fl.), 1 ex. Västersjön, Häverö 27–28/12 (Lars Bern, Jacob
Angsten m.fl.) samt 1 ex. Veckholms skjutfält
28–31/12 (Tommy Lindell m.fl.). Inget bra år,
men bättre än fjolåret då endast en hökuggla
observerades.
			

TP

Sparvuggla Glaucidium passerinum
Häckningsaktiviteter, i första hand spelande
hanar, rapporteras från 124 revir vilket är
lägre än genomsnittet för den senaste
tioårsperioden (= 147). Under försommaren
konstaterades häckning i två av dessa revir.
Därtill rapporteras sex fynd från våren utan
att häckningsindicier angivits. Från hösten/
förvintern, september–december, finns 53
observationer rapporterade vilket nästan är
i nivå med fjolårets mycket goda 61 under
motsvarande period.
			

TP

Kattuggla Strix aluco
Under våren och försommaren registrerades
spelande hane/par i 316 revir och till detta
kan förekomst av ungkull i ytterligare 122
läggas. Det innebär sammantaget 428 revir vilket är det högsta antal som noterats. Tidigare
rekordår var 2003 då 386 revir rapporterades.
Efter häckningssäsongen, under september–
december, iakttogs/hördes kattugglor på 80
lokaler vilket också är ett särklassigt rekord
(tidigare rekord var 57 år 2007).
			

TP

AL
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Slaguggla Strix uralensis
Häckning har rapporterats i 43 revir vilket är
det näst högsta antalet under den senaste tioårsperioden. Av dessa påbörjade häckningar
resulterade hela 37 i åtminstone någon unge.
Därtill registrerades revirhävdande hane/par i
ytterligare 160 revir vilket innebär förekomst
av slaguggla under häckningssäsongen i totalt
203 revir. Från perioden september–december
har hela 36 iakttagelser inkommit vilket är
överlägset rekord (tidigare 13 år 2003). Det
senare är dock ingenting att glädjas över
då observationer under efteråret vanligtvis
indikerar dålig tillgång på föda och svältande
ugglor tvingade till jakt även under den ljusa
delen av dygnet.
			

TP

Lappuggla Strix nebulosa
Åter ett dåligt förår med endast ett fynd; 1
spelande hane i Heby socken 5/5 (Sven Eric
Swanqvist, Bjarne Hallman), och således
ingen häckning detta år heller. Under årets
fyra avslutande månader rapporterades arten
åter från rapportområdet, nu med tre fynd:
1 ex. Högbyhatt, Nåsten 13/9–23/11 (Bo
Söderström, Lars Ferm m.fl.), 1 ex. Drängnäs,
Marma skjutfält 17/11 (Ulrik Lötberg) samt 1
ex. Övre Föret 27–28/12 (Pia Öberg, Håkan
Sandin m.fl.).
			

TP

Hornuggla Asio otus
Inga fynd under årets två inledande månader,
men under våren hördes spelande hane/par på
17 lokaler. Under sommaren hördes ungkull på
ytterligare 66 lokaler vilket ger registrerad förekomst i totalt 83 revir. Ett hyfsat år för även
denna uggleart med en förekomst något över
genomsnittet för den senaste tioårsperioden
(= 69 revir). Därtill har 23 fynd rapporterats
från våren utan angivelse av eventuellt häckningskriterium. Under september–november
registrerades vardera 1 ex. på fem lokaler och
från december rapporteras årets enda vinterfynd; 1 ex. födosökande Norrby, Norrby sn
1/12 (Kalle Källebrink).
			

TP

Jorduggla Asio flammeus
I likhet med föregående år sågs 1 ex. på
Kungsängen redan på årets första dag och
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1 ex. iakttogs här fram t.o.m. 26/5 (Gunnar
Danielsson m.fl.). Ytterligare en observation
finns från januari; 1 ex. Norrby, Norrby sn
22/1 (Kalle Källebrink). Från våren rapporteras i övrigt totalt 23 ex. från lika många lokaler
15/3–28/5. Tre fynd finns från sommaren; 1
ex. Lilla bron, Lövstaslätten 4/6 (Johan Södercrantz), 1 ex. Fiskmansbo, Landsbergaslätten
3/7 (Martin Tjernberg) samt 1 ex. Skäve,
Vaksala 26/7 (Martin Bergström). Under
hösten iakttogs 7 ex. på fem kustlokaler under
perioden 21/9–30/10 vilket är i paritet med
fjolårets resultat. Totalsumman för året stannar
på 35 ex (21 ex. 2007).
			

TP

Pärluggla Aegolius funereus
Antalet revirhävdande hanar som rapporterats
är 38 vilket är nästan lika med medelvärdet
för de senaste 10 åren (= 37 ex.). Från hösten
finns hela 43 fynd varav 18 i samband med
ringmärkning. Södra och mellersta delen av
landet ”drabbades” av den största invasionen
på många år vilket resulterade i rekordartat
antal ringmärkta pärlugglor vid främst Falsterbo och Ottenby.
			

TP

Nattskärra Caprimulgus europaeus
Årets första nattskärra hördes på Hållnäshalvön 26/5 (Anssi Laurila, Germán Orizaola)
och när säsongen var över hade sammantaget
45 spelande rapporterats från 35 lokaler under häckningstid (föregående år rapporterades
52 spelande från 44 lokaler). Den sista rapporten för året avser 1 ex. Svenska Högarna
24/9 (Bill Douhan). Detta var det nionde
septemberfyndet i Uppland sedan 1990 och
ett av de senaste (allra senast var 1 ex. Horsten
26/9 år 2000).
			

AL

Tornseglare Apus apus
Årets första fynd var 1 ex. Hjälstaviken 8/5
(Pekka Westin) och årets sista 1 ex. Kilbyslätten, Alunda 17/9 (Mats Edholm, Brita
Tibell). Från perioden där emellan kan två
större ansamlingar (≥1 000) nämnas; cirka 1
300 ex. Hov, Rasbo 9/8 (Robert Ekman) och
cirka 1 000 ex. mot S Fjärdhundraslätten 15/8
(Sebastian Sundberg).
			

JS

Kungsfiskare Alcedo atthis
Observationer som tyder på häckning har rapporterats från fyra lokaler. Ett par sågs besöka
troligt bohål vid Sagån, Enköping 3–5/4 och
därefter finns en observation 13/7 (Gunnar
Steinholtz, Martin Tjernberg m.fl.). Enligt
uppgift från en boende i närheten skall det
regelbundet ha häckat kungsfiskare på denna
plats under de senaste tio åren. Vid Hargs
bruk sågs ett par flyga med mat till bohål 4/5–
7/7 (Per Edenius, Mikael Sunnerstrand m.fl.),
men några ungar sågs aldrig. Ett par iakttogs
nästan dagligen i Fyrisån (Vindbron och Övre
Föret) 3/4–18/5 (Raoul Wexius, Ragnar Hall
m.fl.), men därefter har inga observationer
rapporterats. Det finns dock indikationer på
att detta par bara använde Fyrisån för fiske
och att de kanske istället försökte häcka i Sävjaån. Den fjärde möjliga häckplatsen var nära
Dalälvsmynningen i Skutskär där ett par sågs
under omständigheter som tyder på häckning
8/6–13/7 (Andreas Press, Lina Herbertsson
m.fl.). Älvbrinkarna kring Skutskär är sedan
tidigare kända för kungsfiskare.
	I samband med artens ankomst under
våren besöktes många åar och andra vattendrag för att kontrollera om där fanns
eventuell förekomst. Utöver ovan nämnda
lokaler med rapporterade häckningsindicier
gjordes också en del ströfynd vid vattendrag
från vilka inga rapporter senare har inkommit: 1 ex. Ekebydammen, Uppsala 4/4 (Jan
Wärnbäck), troligen samma individ i Hågaån
vid Lurbobro 5–6/4 (Johan Södercrantz, Johan Widenberg m.fl.) och i Hågadalen 15/4
(Camilla Winqvist); 1 ex. Funbo kyrka 6/4
(David & Tobias Hammarberg), 1 ex. Svannäs,
Hjälstaviken 19/4 (Mats Brisegård m.fl.), 1 ex.
Roslags-Bro kyrka 28/4 (Magnus Bladlund)
samt 1 ex. Björklingeåns utlopp i Fyrisån 8/5
(Tobias Hammarberg, Per Gustafsson).
Under sensommaren och hösten finns sedan tio fynd rapporterade: 1 ex. Östaholm
(Dalälven), Nora 11/8 (Lars Gustavsson), 1
ex. Kungsängen 15/8 (Annika Rastén), 1 ex.
Lugnet, Älvkarleby 28/8 (Bo Thyselius), 2
ex. Väddö socken 1/9 (Torbjörn Nilsson), 1
ex. Långsjön, Björklinge 5/9 (Maud & Owe
Andersson), 1 ex. Länna, Almunge 23/9 (gm

Tomas Kjelsson), 1 ex. Rönnskärs udde 27/9
(Jacob Rudhe), 1 ex. Ekeby kvarn, Storvreta
30/9 (Weine Erlandsson), 1 ex. Dragby, Skuttunge 18/10–6/11 (Lillemor Svedin) samt
1 hona Långsandsörarna 25/10 (Per Johan
Ulfendahl, Gunnar Lundblad).
	Avslutningsvis finns vinterfynd från hela
sex lokaler i december: 1 ex. Hjälstaviken
30/9–1/12 (Anders Eriksson, Olle Holst,
Torbjörn Andersson m.fl.), 1 ex. Fyrisån
vid Librobäck 5/11–7/12 (Gunnar Steinholtz, Emil Andersson, Raoul Wexius), 1 ex.
Kungsängen 12/11–31/12 (Emil Andersson,
Jan-Erik Wahlroos, Eva Mattsson m.fl.), 1 ex
Rånäs, Fasterna 28/11–13/12 (Tomas Kjelsson, Peeter Boldt-Christmas, Helge Röttorp
m.fl.), 1 ex. Långsjön, Björklinge 14/12 (Lillemor Svedin) samt 1 ex. Ulva kvarn 29/12
(Jan Ryding).
			

JS

Biätare Merops apiaster
[16–18; 25–26; 1]
En iakttagelse även detta år; 1 ex. Örskär 1/6
(Martin Irestedt). Detta var också det andra
fyndet på Örskär, sex år efter det första.
			

JS

Härfågel Upupa epops
[tidigare häckfågel; 145; 4]
Ett normalt uppträdande med tre vårfynd och
ett höstfynd: 1 ex. Sättraby, Edsbro 30/4 (gm
Kristoffer Stighäll), 1 ex. Söderskärgården
(Lygna), Blidö 3/5 (Fingal Gyllang), 1 ex.
Vätö 5/5 (Berit Lindblom gm Upplands rrk)
samt 1 ex. Gårdskär 30/9–2/10 (Lars-Göran
Svensson gm Upplands rrk).
			

JS

Göktyta Jynx torquilla
Den första göktytan för året hördes sjunga
vid Mörkdal, Söderfors 24/4 (Peter Schmidt
m.fl.) vilket är en vecka senare jämfört med
föregående år och ett mer normalt förstadatum. Under de därpå följande dagarna
rapporteras arten från många lokaler och när
säsongen var till ända hade sjungande hane
registrerats i totalt 199 revir. I åtminstone tio
av dessa konstaterades även häckning. Den
kommunvisa fördelningen av antalet revir
var som följer (antalet häckningar inom
parentes): Uppsala/Knivsta 76 (7), Tierp 29,
Fåglar i Uppland 4 2009
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Norrtälje 28 (1), Östhammar 27, Enköping
26 (1), Heby 7, Håbo 3 (1) och Älvkarleby
3. Årets sista göktyta observerades på Örskär
13/9 (Jan Wärnbäck m.fl.) vilket får anses som
sent (sista obs 2007 var från 17/8).
	Årets resultat är i nivå med föregående
år (193) och revirens fördelning över kommunerna är också mycket likartad 2007.
Det blev därmed, tyvärr, ingen återhämtning
efter nedgången mellan 2006 (280 revir) och
2007 vilket då var ett trendbrott efter flera
års positiv utveckling.
			

BD

Gråspett Picus canus
Under häckningstid (april–juni) noterades
arten på ett tiotal lokaler, men ingen häckning
kunde säkerställas. I övrigt var 2008 ungefär
som föregående år, d.v.s. ett år med färre observationer än tidigare under 2000-talet.
			

AL

Mindre hackspett Dendrocopos minor
Åtta säkerställda häckningar har rapporterats
och därutöver har arten registrerats under
häckningstid på ytterligare 120 lokaler där
häckning får anses som åtminstone möjlig.
De totalt 128 lokalerna fördelar sig på kommunerna enligt följande (antal lokaler med
säkerställd häckning inom parentes): Uppsala
47 (2), Norrtälje 22 (2), Enköping 16 (2),
Tierp 16, Östhammar 15, Heby 9 (2), Älvkarleby 2 och Håbo 1. Årets resultat är en
rejäl försämring jämfört med föregående år
då mindre hackspett rapporterades från totalt
193 lokaler, men ändå något bättre jämfört
med 2006 då fynd fanns på 104 lokaler. Samtliga kommuner hade färre fynd 2008, men
Enköping och Tierp har klarat sig bäst med
nästan samma antal lokaler som 2007.
			

BD

Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Tretåig hackspett är en art som rrk tyvärr har
mycket dålig kunskap om. Vi vet att den ännu
häckar här och var där det fortfarande finns
lämplig skog, men vi har mycket vaga begrepp
om hur många revir som finns i rapportområdet. Arten har minskat kraftigt som en följd
av att lämpliga biotoper, d.v.s. gammal orörd
barrskog, har avverkats. Huvudskälet till att
vi har så lite kunskap om dess förekomst är
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att fågelintresserade sällan rör sig i skog och
när de gör det är det vanligtvis andra arter än
tretåig hackspett som eftersöks.
	Rrk är oroad över den tretåiga hackspettens situation i rapportområdet och vi skulle
vara tacksamma om fler ägnade tid åt att
eftersöka arten. För att ytterligare uppmana
till detta och visa hur lite fakta som vanligtvis
rapporteras under ett år vill vi nedan närmare
redovisa de rapporter som finns från 2008.
Årets första fynd var en födosökande hona i
ett gallrat skogsområde, med många stammar
kvarlämnade på marken, vid Bärtbo, Tärna
19/1 (Kalle Källebrink). Huruvida detta är
en tänkbar häckningslokal eller ej, vet vi inte
då inga fler obsar har inkommit från lokalen.
Årets andra fynd kommer tveklöst från en
känd häckningslokal, Fiby urskog, från vilken
det inkommit ett flertal rapporter om 1–2 ex.
2/2–27/12 (Anders Lindberg m.fl.). En hane
rapporteras sedan från SV Andersbo, Film
9/2 (Ronny Fredriksson m.fl.). Under mars
har arten observerats på fyra lokaler; 1 födosökande hane Vänsterberget, Enåker 12/3
(Ronny Carlsson), 1 trummande ex. Västeråns
utlopp i Fännsjön, Östervåla 20/3 (Tommy
Carlsson), 1 trummande hane Borudamyren,
Väddö socken 24/3 (Bo Granberg) samt 1
hona Rickebasta träsk, Alsike 30/3 (Henrik
Berg).
April är sannolikt den månad då vi fågelintresserade i störst utsträckning söker oss
till skogen och från denna månad har tretåig
hackspett rapporterats från ett flertal lokaler.
Den enda rapporten från Färnebofjärdens
nationalpark är ett par i lämplig häckningsbiotop vid Bofallet/Svarthällskojan, Enåker 1/4
(Helge Röttorp). Andra fynd som möjligen är
fåglar från samma revir som den som tidigare
hade setts vid Västeråns utlopp i Fännsjön är 1
trummande ex. Rötmyran 6/4 (Ragnar Hall)
samt 1 trummande par vid Södra Flänningen
25/4 (Lars Gustavsson). Från denna månad
rapporteras också 1 hane Björkön, Båtfors i
Dalälven 6/4 (Anders Johansson m.fl.), 1 ex.
S Djupsjön, Ununge 19/4 (Tomas Larsson),
1 trummande ex. Börje sjö, Jumkil 20/4 (Åke
Berg), 1 trummande ex. V Bergbofjärden,
Häverö 24/4 (Bill Douhan), 1 trummande

ex. Halmsjön, Fasterna 27/4 (Helge Röttorp)
samt 1 hane V Västerbacken, Söderby-Karl
29/4 (Lennart Larsson).
Från maj finns endast ett fynd; 1 trummande ex. Tärnudden, Örskär 21/5 (Jan
Wärnbäck, Peter Schmidt) och på samma
plats sågs 1 hane 4/6 (Håkan Agvald). På
Örskär finns det fortfarande gammal barrskog
kvar, men det är tveksamt om dessa två fynd
indikerar eventuell häckningsförekomst på
ön.
Från juni–juli finns rapporter från fyra
lokaler, alla kända häckningslokaler eller
lämpliga för detta; 1 hane Ola skifte, Bladåker 7/6 (Ola Gunnars, Eva Eriksson), 1 ex.
Pansarudden 8/7 (Arne Holgersson), 1 ex.
Båtforsområdet, Dalälven 17/7 (Andreas
Press m.fl.) samt 1 ex. Myrkarby naturreservat, Vittinge 29/7 (Eva Johansson).
Under hösten rapporteras arten från två
lokaler; dels i Lunsen där 1 hona sågs 20/8
(Niklas Hjort) samt 1 hane 25/9 (Christian
Ekstedt) och dels 1 ex. Slottsskogen, Skokloster 21/9 (Ulrika Sundberg). Fågeln vid
Skokloster sågs rimligtvis inte i närheten av
en häckningslokal, men Lunsen har kanske
fortfarande kvar skogspartier som kan duga
som häcklokal för ett par.
Efter två månader utan rapporterade iakttagelser finns flera fynd från årets avslutande
månad. I Lunsen sågs åter 1 hona 6 (Emil
Andersson) och 7/12 (Tobias Hammarberg)
och man kan fråga sig om det var en strykande
individ eller om det möjligen finns ett häckande par i detta stora skogsområde. Samma
dag, 7/12, sågs en hane vid Dalkarlskärret
(Urban Emanuelsson), men det var sannolikt
en individ som var på vandring. På samma
sätt som Lunsen kanske skulle kunna hysa
ett häckande par gäller det också Nåsten,
men den individ som sågs här 13/12 (JanHenrik Fallgren) kan ändå ha varit en fågel
på vandring. Vid Börje sjö sågs åter tretåig
hackspett, 1 hane, 19/12 (Yngve Hareland)
och kanske det indikerar häckningsförekomst
i närheten.
Året avslutades med två rapporter från
slutet av december; dels 1 hane i Ola skifte
27/12 (Tomas Kjelsson, Benny Åhr) och dels

1 hane vid Velången, Björklinge 29/12 (Ulf
Gärdenfors).
			

BD

Trädlärka Lullula arborea
Sammantaget har 168 sjungande eller etablerade par rapporterats från 148 lokaler, d.v.s.
nästan exakt samma antal som föregående år.
Med stor säkerhet är det ett högt mörkertal
vad gäller revirhållande/häckande trädlärkor.
Hur stort är naturligtvis omöjligt att säga,
men det är inte osannolikt att endast 10–20
procent av paren blir upptäckta. Antalet
konstaterade häckningar var endast åtta, d.v.s.
som vanligt ett lågt antal som på intet sätt
återspeglar det verkliga beståndet.
En blick på utbredningsmönstret enligt
inkomna rapporter visar att det är ytterst få
fynd av sjungande/häckande trädlärkor i norra
och nordvästra Uppland, likaså i jordbruksbygderna i sydväst. Majoriteten av fynden
återfinner vi i centrala Uppland, först och
främst i Uppsala kommun, vilket kanske mer
visar var den ornitologiska aktiviteten är som
störst än var de flesta trädlärkorna finns.
Under våren rapporterades totalt 36 nordsträckande fåglar 9/3–4/5 och under hösten,
30/8–26/10, totalt 39 ex. på väg i motsatt
riktning. Den största flocken, tillika den senaste
observationen för året, var 10 ex. mot S Trusksjön, Västland 26/10 (David Lundqvist).
			

MT

Sånglärka Alauda arvensis
Årets första sånglärka sträckte förbi Vånsjöåsen, Torstuna redan 16/2 (Johan Södercrantz).
Den extremt tidiga våren resulterade i ett
kraftigt inflöde mot slutet av månaden och
redan inom en vecka efter första fyndet finns
rapporter om tvåsiffriga antal på ett flertal
lokaler. Högsta noteringen i februari blev 200
ex. 29/2 vid Stamsjön (Mats Edholm, Brita
Tibell).
			

JS

Större piplärka Anthus richardii [1; 58; 2]
Från normal sträcktid i september föreligger
två fynd: 1 ex. Lingbokullen, Hjälstaviken
14–23/9 (*Tomas Carlberg, Tomas Haraldsson, Pekka Westin m.fl.) samt 1 ex. Björn 25/9
(*Lennart Söderlund, Ulrik Lötberg, Lars
Gustavsson m.fl.).
JS
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Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni [0; 6; 1]
Sjätte fyndet i rapportområdet gjordes på
Svenska Högarna 3/10 då 1 ex. kunde förses
med ring (Bill Douhan, Anders Eriksson,
Tommy Eriksson). Även detta fynd passar förvånansvärt väl in i artens fyndbild i Uppland
där alla fynd faller mellan 30/9–6/10. Det är
inte många arter som har en så koncentrerad
fyndbild!
			

JS

Ängspiplärka Anthus pratensis
Vinterfynd rapporteras långt ifrån årligen, men
det finns ett fynd från januari; 1 ex. Biotestsjön 19/1 (Urban Emanuelsson). I övrigt kan
en anmärkningsvärt hög sträcksumma från
våren nämnas; hela 5 000 ex. mot V Örskär
27/4 (Martin Irestedt). Man kan få uppleva
fina sträckdagar vid kusten i månadsskiftet
april–maj och vid Örskär tycks sträcket
vara särskilt koncentrerat. Häckningar: Vid
en heltäckande inventering av Hjälstaviken
registrerades 73 häckande par. Motsvarande
siffror från inventeringarna 1988 och 1997 är
72 respektive 89 par (Pekka Westin).
			

JS

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Arten har, som vanligt, rapporterats dels från
våren och dels från hösten. Under vårsträcket
är den numera mycket fåtalig och från de
senaste fem åren har antalet fynd varierat
mellan tre och fem. Från denna vår föreligger
fem fynd, samtliga, som sig bör, från andra
halvan av maj: 1 ex. mot NV Ledskär 16/5
(Mats Edholm, Brita Tibell), 1 ex. Kungsängen, Uppsala 17/5 (Ulrik Lötberg), 1 ex.
Hjälstaviken 19/5 (Per Johan Ulfendahl, JeanPaul Lösing), 1 ex. mot V Björn 20/5 (Ulrik
Lötberg m.fl.) samt 1 ex. Svenska Högarna
24/5 (Bill Douhan).
Från hösten föreligger totalt 24 fynd från
sju lokaler fördelade på 16 dagar under perioden 31/8–27/9. Flest rapporter har inkommit
från Hjälstaviken, 9 ex. under sju dagar, samt
från Kungsängen med fynd under tre dagar.
			

JS

Sydlig gulärla Motacilla flava flava
Vid en inventering av Hjälstaviken registrerades 84 häckande par. Vid de heltäckande
inventeringarna 1988 och 1997 konstaterades
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68 respektive 97 par (Pekka Westin).

			

MT

Citronärla Motacilla citreola [0; 17; 2]
Två fynd detta år; ett från våren, 1 ex. Örskär
2/5 (*Peder Waern m.fl.), och ett från hösten,
1 1K Björn 23–24/8 (*Thomas Pless, *Ulrik
Lötberg m.fl.).

			

JS

Forsärla Motacilla cinerea
Se den artikel som publicerades i FiU nr. 3
2009.
			

JS

Sädesärla Motacilla alba
Vinterfynd är mycket ovanliga, men från detta
år finns det ett i december: 1 ex. Norrboda,
Gräsö 2–6/12 (Elisabeth & Åke Karlsén).
Likaså tillhör observationer i november undantagen och årets fyra är ovanligt många
och förtjänar att nämnas: 1 ex. Älvkarlebyforsarna 4–12/11 (Johan Östberg, Anders
Söderlund), 1 ex. Fjällbostrand, Väddö 8/11
(Linus Brobacke, Signe Hagerman), 1 ex.
Husbydammarna 9/11 (Håkan Andersson)
samt 1 ex. Österbybruks herrgård, Film 15/11
(Jonas Karlsson).
			

JS

Sidensvans Bombycilla garrulus
Från föråret finns endast en rapport om en
större ansamling (≥250) nämligen just detta
antal vid Eknäs, Vallby 12/3 (Tommy Lindell). Som vanligt finns det rapporter om
eftersläntrare längs kusten fram till mitten
av maj; vardera 1 ex. Örskär 11/5 (Mikael
Malmaeus) och 21/5 (Peter Schmidt) samt
Fågelsundet 15/5 (Lennart Söderlund) och
Öregrund 17/5 (Lars Lundstedt).
Augustifynd är mycket ovanliga, men det
finns två (av samma rapportör!) detta år; 1 ad.
i lärkträden vid Ulleråker redan 10/8 samt 1
ad. vid Klungsten, Hållnäs 30/8 (Tomas Pärt).
Var dessa eventuellt hade gjort häckningsförsök är förstås omöjligt att veta, men det troliga
är att de i så fall har misslyckats och vänt
söderut i förtid. Dock borde födotillgången
fortfarande ha varit god i de inre delarna av
Norrland så uppträdandet får ändå betraktas
som mystiskt. Å andra sidan finns det en del
fynd även i södra Dalarna under augusti 2008
vilket gör Upplandsfynden inte helt unika.
PH

Strömstare Cinclus cinclus
Ett fantastiskt år för strömstare. Hela sju
lyckade häckningar har rapporterats enligt
följande: 3 1K ringmärktes Forsmarks bruk
5/5 (Heikki Haveri m.fl.), 4 1K ringmärktes
Sågarbo, Hökhuvud 5/5 (Heikki Haveri), 6
1K ringmärktes Gåsvik, Väddö 6/5 (Heikki
Haveri), 1 1K Vilstena, Altuna 18/5 (Eva Johansson, Kalle Källebrink), 3 1K Johannisfors,
Forsmark 20/5 (Mats Edholm, Brita Tibell
m.fl.), 2 1K Harg 22/5 (Mats Edholm, Brita
Tibell m.fl.) samt 1 1K Gimo damm 15/6 (Ulrik Lötberg, Benny Åhr m.fl.). Vidare gjordes
observationer som indikerar häckningsförsök på
ytterligare en lokal; Ytterkvarn, Skattmansö
8/4–4/5 (Bengt Ottosson), medan parning
observerades vid Dragby, Skuttunge 24/2–2/4
(Lillemor Svedin).
Sju lyckade häckningar och häckningsindicier på ytterligare lokaler gör 2008 till det
utan jämförelse bästa året någonsin för arten
i Uppland. En ringmärkares trägna insats, ett
positivt gensvar på förra årets uppmaning att
följa upp vinterströmstarar samt ett riktat
letande efter forsärlor ligger sannolikt bakom
årets goda resultat.
			

PH

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Under vintern 2007–2008 (december–februari) noterades totalt 78 ex. på 69 lokaler.
Det är det högsta antalet hittills. Det förra
rekordet var från föregående vinter då 63 ex.
registrerades på 53 lokaler. Under december
sågs märkligt nog samma antal som under
motsvarande månad föregående år, nämligen
63 ex. på 53 lokaler.
			

PH

Järnsparv Prunella modularis
Under årets inledning noterades två vinterfynd; 1 ex. Vårdsätra, Uppsala 25/1 (Anders
Eklund) samt 1 ex. på fågelbord vid Naturicum, Uppsala 29/2 (Ragnar Hall, Åke Berg).
I motsats till gärdsmyg tycks inte antalet
övervintrande järnsparvar ökat under senare
års allt mildare vintrar.
			

PH

Rödhake Erithacus rubecula
Under vintern 2007–2008 (december–februari) gjordes sju fynd av lika många individer.

Året avslutades med följande decemberfynd:
1 ex. Ortala, Väddö 7/12 (Johan Östberg), 1
ex. Stadsskogen, Uppsala 18–29/12 (Jan-Eric
Wahlroos, Per Gustafsson), 1 ex. Luthagen,
Uppsala 26/12 (Thomas Härdelin) och 1
ex. Hjälmunge, Hållnäs 31/12 (Lennart
Söderlund).
Vinterfynden har ökat under 2000-talet,
men variationen mellan åren är betydande.
			

PH

Näktergal Luscinia luscinia
Ett aprilfynd gjordes vilket möjligen är det
första någonsin i rapportområdet; 1 sj. hane
vid Fullerö backar 29/4 (Per Gustafsson, Per
Hammarberg). Runt Hjälstaviken registrerades 18 sj. hanar 1/6 (Pekka Westin) medan
16 inräknades mellan Sunnerstaviken och
reningsverket 2–3/6 (Pekka Westin).
			

PH

Blåhake Luscinia svecica
Från våren rapporteras totalt 16 ex. under
perioden 11–31/5. Med undantag för 1 hona i
vassen vid Fyrisån i Librobäck 22/5 (Per Gustafsson), sågs alla längs kusten. Högsta antal
som noterades på en lokal under vårsträcket
var blott 3 ex. Örskär 19/5 (Peter Schmidt,
Jan Wärnbäck). Från hösten kan 11 ex. vid
Skutskärsverken 31/8 nämnas (Per Johan
Ulfendahl).
			

PH

Blåstjärt Tarsiger cyanurus [0; 4; 2]
På Svenska Högarna ringmärktes, osannolikt
nog, vardera 1 ex. 21 och 22/9! Båda bedömdes som 1K-fåglar. Rapportområdets samtliga
fem blåstjärtar är ringmärkta på Svenska
Högarna av Bill Douhan!
			

PH

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Vårens första var 1 sj. hane Göteborgs nation, Uppsala 12/3 (Arne Lundberg). Andra
vårfynd, som ej kan härledas till kända häckningar, har rapporterats från tre lokaler; dels 1
hane tillfälligt Tjocksta, Danmark 5/4 (Martin Unell), men också från kustlokaler som;
Örskär 1 2K hane 26/4 (Martin Irestedt), 1
honf. 3/5 (Gabriel Ekman m.fl.) och 1 hane
6/6 (Petter Lindholm) samt Svenska Högarna
1 honf. 25 resp. 30/5 (Bill Douhan).
Häckningar konstaterades sedan på tre
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lokaler: vid Gruvtornet, Dannemora genomförde ett par två lyckade häckningar med
vardera 3 ungar på vingarna (Mats Edholm,
Brita Tibell, Curt Johnsson m.fl.); vid gjuteriet i Herräng, Häverö sågs 2 ad. tillsammans
med minst 1 1K 30/7 (Per Jakobsson) och vid
Storhagen, Djupa sågs 1 par flyga med föda in
i en ladugårdsbyggnad 15/6 (Ulrik Lötberg).
Därtill rapporteras ett möjligt häckningsförsök
från Gälbo, Skärplinge där 1 par sågs och
föreföll samla bomaterial 22–23/5 (Calle
Andersson).
	I övrigt gjordes följande observationer
under häckningstid där häckning inte konstaterades, men ej heller kan uteslutas: 1 sj. hane
Forsmarks kärnkraftverk 14/4–19/5 (Joakim
Djerf), 1 2K hane Fågelsundet 2–15/5 (Jan
Wärnbäck, Lennart Söderlund), 1 hane
Lantmännens silo, Uppsala 19/5–10/6 (Henrik Berg m.fl.), dock två hanar 1/6 (Tomas
Kjelsson), samt 1 hane på Vattenfalls område, Boländerna 29/5–5/6 (Emil Andersson
m.fl.).
Tre häckningar, ett möjligt häckningsförsök, fem revirhävdande hanar samt en handfull vårfynd är i nivå med förekomsten under
närmast föregående år. Bland fynden ovan
döljer sig antagligen flera häckningar, men
arten är notoriskt dolsk under häckningen.
	Året avslutades med ett par höstfynd: 2
1K Svarthamn, Skutskär 20/9 (Per Johan
Ulfendahl, Oskar Löfgren) och 1 honf. Hållen,
Hållnäs 1/11 (David Hammarberg).
			

PH

Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Ett tidigt ex. sågs vid Hummelsta, Enköping
4/4 (Runo Edholm).
			

PH

Buskskvätta Saxicola rubetra
Vid en heltäckande inventering av Hjälstaviken registrerades 36 häckande par. Motsvarande siffror från inventeringarna 1988 och
1997 var 60 respektive 29 (Pekka Westin).
			

MT

Ringtrast Turdus torquatus
Under perioden 17/4–20/5 gjordes 21 fynd
av 26 individer vilket är ett normalt uppträdande. Den kommunvisa fördelningen av
fynden var som följer: Tierp (8), Östhammar
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(5), Heby (1), Uppsala (3), Enköping (3) och
Norrtälje (1). Från hösten finns inga fynd
rapporterade.
			

PH

Rödvingetrast Turdus iliacus
Vinterfynd: 1 ex. Eriksberg, Uppsala 1/1 (Håkan Andersson). Det var allt! Trots en mild
höst och rikligt med rönnbär gjordes inga
fynd under december.

			

PH

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Vinterfynd: 1 ex. Eknäs, Vallby 15/1 (Tommy
Lindell) samt 1 ex. vid Kvarnmyra, Almunge
på själva julafton (Bill Douhan).
			

PH

Flodsångare Locustella fluviatilis
Årets resultat blev 28 sjungande hanar på 24
lokaler. Anmärkningsvärt är minst tre ex. på
olika platser på Marma skjutfält 17/6–24/7
(Oskar & Tommy Löfgren m.fl.). Intressant
är också 1 sjungande hane vid Tulka, Häverö
7–18/6, dock 2 hanar 18/6 (Joakim & Rune
Johansson), och att det sedan var tyst fram till
19/7 då 1 ex. åter hördes (Joakim Johansson).
Även om det inte finns några andra häckningsindicier rapporterade är det möjligt att ett
häckningsförsök genomfördes på lokalen.
	Årets 28 sjungande flodsångare på 24
lokaler är något över genomsnittet för perioden 2000–2008 (= 23). Arten har under
2000-talet varit anmärkningsvärt stabil i sitt
uppträdande och uppvisar inte alls samma
svängningar i antal som andra nattsångare
som t.ex. busksångare och kornknarr. Mellan
2002–2008 var antalet sjungande/år 25, 32,
20, 29, 30, 23 & 28.
			

PH

Vassångare Locustella luscinioides
[2; 91; 5]
Trolig häckning: En hane hävdade revir i den
norra delen av Hjälstaviken 22/4–1/6 (Pekka
Westin m.fl.), men därefter var det tyst fram
till 21/7 då en hane åter hördes sjunga på
samma plats fram t.o.m. 11/8. Mycket talar
för att det var samma hane som återupptog
sin sång efter att ha genomfört ett häckningsförsök under tiden däremellan.
	Därtill hördes ytterligare en hane sjunga i
Hjälstaviken, i den södra delen, 6–11/8 (Pekka

Westin m.fl.). Bortsett från dessa fynd hördes
sjungande hanar på ytterligare två lokaler; 1
hane Rådasjön, Söderby-Karl 7–25/6, dock 2
hanar 8/6 (Jacob Rudhe m.fl.), samt 1 hane
Sörsjön, Tämnaren 5/6 (Ulrik Lötberg, Lars
Gustavsson).
	Årets totalt fem sjungande hanar får
anses som tämligen normalt sett i ett kortare
perspektiv. Årssumman har under 2000-talet
varierat mellan en (2006) och åtta (2003)
hanar.
			

PH

Busksångare Acrocephalus dumetorum
[0; 187; 12]
Sammantaget tolv sjungande hanar under
perioden 1/6–3/7: 1 hane Björn 1/6 (Ulrik
Lötberg m.fl.), 1 hane Svenska Högarna 1/6
(Per Johan Ulfendahl m.fl.), 1 hane Bäcklösa,
Uppsala 3/6 (Sonja Jansson, Mattias Iwarsson m.fl.), 1 hane Hammarby, ÅkerlännaMarstalla 4/6 (Thomas Pless, Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson), 1 hane Fågelsundet 5/6
(Bo G Svensson), 1 hane Karleby, Simtuna
6/6 (Sten-Ove Sandell), 1 hane Örskär 7–8/6
(Martin Irestedt m.fl.), 1 hane Hallstavik,
Häverö 13/6 (Mats Edholm, Brita Tibell), 1
hane Vettesta, Hjälstaviken 15/6–3/7 (Pekka
Westin m.fl.), 1 hane Fyrishovsbadet, Uppsala 15/6 (Lars Bern), 1 hane Biskops-Arnö
16–23/6 (Pekka Westin m.fl.) samt 1 hane
Kallrigafjärden 24/6 (Per Jakobsson).
	Inga häckningsindicier, men tolv sjungande hanar innebär ytterligare ett bra år för
arten, det näst bästa, efter fjolårets rekorduppträdande (17 hanar). Återstår att se om
trenden håller i sig 2009. Betänk att det inte
gjordes ett enda fynd i rapportområdet 2006!
Gör gärna återbesök i mitten av juli på platser
där hanar sjungit tidigare under sommaren
och kolla efter häckning.
			

PH

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Det är som vanligt svårt att skilja individerna
åt, särskilt på lokaler med flera hanar, men
en genomgång av rapporterade fynd har resulterat i totalt 107 sjungande hanar. Det är
tiotalet färre jämfört med 2007, men kring
mitten av intervallet för hur många som årligen rapporterats sedan slutet av 1980-talet

(62–142). Den kommunvisa fördelningen av
fynden var följande: Uppsala 29, Norrtälje 24,
Enköping 23, Tierp 15, Östhammar 8, Heby
och Älvkarleby vardera 3 samt Håbo och del
av Sala vardera 1.

		

BD

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Sammanlagt 41 sjungande hanar har rapporterats. I Tämnaren, artens starkaste
fäste, hördes 17 hanar, därav 11 i Sörsjön,
20/5–15/6 (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson)
och från Vendelsjön 5 (Thomas Pless). Den
enda lokalen utöver dessa som hade fler än
en hane var Klardammen, Dannemora med
två. Av resterande 17 hanar satt tre i Mälaren
och sju på olika lokaler i Roslagen. Värt att
notera är att ingen trastsångare rapporterats
från Hjälstaviken detta år.
	Årets resultat från Tämnaren är en rejäl
nedgång från föregående år (24 hanar). Detta
beror i första hand på att videbuskage snabbt
breder ut sig längs kanalen i Sörsjön och det
innebär att biotopen snabbt förändras till
det sämre för arten. Här satt tidigare cirka
10–15 hanar, men i år bara ett fåtal (Ulrik
Lötberg).
			

PH

Höksångare Sylvia nisoria
Inga säkra häckningar har rapporterats, men
några rapporter som indikerar att häckning
kan ha förekommit har inkommit: 1 par
Vidinge, Rådmansö 31/5–22/6 (Bo Hallman,
Stig Holmstedt) och 1 sj. hane Rödlöga, Blidö
1–23/6 (Clas Cronlund m.fl.). Vid återbesök
under juli sågs arten på båda lokalerna (Bo
Hallman). Därutöver noterades minst tre
hanar på Svenska Högarna 27/5–1/6 (Bill
Douhan, Per Johan Ulfendahl m.fl.) och 1
honf. ex. på Björn 7/6 (Thomas Pless).
	Årets observationer på fyra lämpliga häckningslokaler under häckningstid är i linje med
rapporteringen från de närmast föregående
åren.
			

PH

Svarthätta Sylvia atricapilla
Endast två vinterfynd detta år; 1 hona på
fågelbord Dragby, Skuttunge 7–23/2 (Lillemor Svedin m.fl.) och 1 hane vid fågelmatning Näsbodaskogen, Skutskär 22–25/12
Fåglar i Uppland 4 2009
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Kustlabb (sid 40-41)
Ett resultat av årets häckningar
av kustlabb i rapportområdet,
en nyligen flygg årsunge i Björns
skärgård 9 juli 2008.
Foto: Ulrik Lötberg
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Dvärgmås (sid 40-41). En årsunge av dvärgmås i Björns skärgård 15 augusti 2008, kanske en av de 234 som inräknades på
sträck mot O förbi Fågelsundet två dagar senare. Foto: Ulrik Lötberg

Skräntärna (sid 44-45). Skräntärneungar, ännu vid liv, i Björns
skärgård 6 juni 2008. För andra året i följd kom tyvärr ingen
unge på vingarna i Östersjöns största koloni. Foto: Ulrik Lötberg
Havstrut (sid 44-45)
Ett gammalt havstrutpar på
häckplats i Björns skärgård 6
juni 2008; det häckande beståndet i ögruppen har halverats
under 2000-talets inledning.
Foto: Ulrik Lötberg

Svarttärna (sid 46-47)
Tre adulta svarttärnor över häckningsplats i Sörsjön 5 juni 2008.
Flertalet av de 25 häckande
paren fick fram flygga ungar.
Foto: Ulrik Lötberg
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Lappuggla (sid 50-51)
Lappuggla på jakt i urskogen?
Nej; vid Övre Föret 28 december
2008!
Foto: Anders Eriksson
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Hökuggla (sid 48-49)
En av höstens sex rapporterade hökugglor; vid Vikasjön,
Björkö-Arholma 29 september 2008.
Foto: Jörgen Pettersson

Slaguggla (sid 50-51)
Hona av slaguggla gör sig redo
för attack; Östervålatrakten
12 maj 2008
Foto: Ulrik Lötberg

Mindre hackspett (sid 52-53)
Hane av mindre hackspett på utflykt till Björn där den blev
fotograferad 6 november 2008.
Foto: Ulrik Lötberg
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Sidensvans (sid 54-55). ”Var är alla rönnbär?” undrar kanske denna unga hane av sidensvans på
besök på Björn 6 november 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Svart rödstjärt (sid 56-57). Honan i det
häckande paret av svart rödstjärt kontrollerar
att fotografen får bra bilder av sina ungar.
Dannemora 13 juli 2008. Foto: Curt Johnsson

Svart rödstjärt (sid 56-57). En ung svart
rödstjärt, resultatet av ett lyckat häckningsförsök i Dannemora, 13 juli 2008.
Foto: Curt Johnsson
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Sibirisk piplärka (sid 54-55)
Närkontakt med landskapets 7:e fynd av sibirisk piplärka, ringmärkt på Svenska Högarna
3 oktober 2008. Foto: Anders Eriksson

Snösparv (sid 68-69). Ung hane av snösparv rastande på Björn 6 november 2008. Foto: Ulrik Lötberg

Brandkronad kungsfågel (sid 64-65)
Rapporterad av många tillresta blev den hane
av brandkronad kungsfågel som sågs, och
hördes sjunga, på Arsläjan, Björkö-Arholma
2-11 maj 2008. Fjärde fyndet i Uppland.
Fotografiet taget, av Hans Bister, den 10 maj

Mindre flugsnappare (sid 64-65). Vårfynd av
mindre flugsnappare görs företrädesvis på öar
längs kusten och denna individ, på Örskär 18 maj
2008, var således inget undantag.

Gulhämpling (sid 66-67). Även om gulhämpling har observerats en gång tidigare
på Örskär i november var årets fynd i samma
månad, den 6:e, högst oväntad.

Foto: Peter Schmidt.

Foto: Petter Haldén
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(Andreas Press). Vårens första sjungande
rapporteras från Stadsskogen, Uppsala 21/4
(Tomas Pärt).
			

PH

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
[4; 183; 3]
Årets tre fynd är samtliga från Svenska Högarna och omfattar en ringmärkt individ 25/5
(Bill Douhan) och två sjungande 1/6 (Per
Johan Ulfendahl, Emil Andersson m.fl.).
			

PH

Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus
[1; 192; 4]
Ett magert år med blott fyra fynd, samtliga
från Björn; 1 ex. 25/9 och 3 ex. 8/10 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson). Septemberfynd är mycket ovanliga i
landet och rapporteras inte årligen. Årets
första på Björn är det hittills tidigaste i rapportområdet, det tidigare rekordet är från
Svenska Högarna där 1 ex. ringmärktes 28/9
1978.
			

PH

Taigasångare Phylloscopus inornatus
[1; 199; 26]
Under perioden 14/9–9/10 noterades inte
mindre än 26 taigasångare vilket är en tangering av 2006 års rekordsumma.
			

PH

Brunsångare Phylloscopus fuscatus
[0; 11; 1]
Ett fynd även detta år; 1 ex. i en vassrugge
på Örskär 1/11 (*Mikael Malmaeus, *Martin
Irestedt). Det elfte fyndet i landskapet och
rapportområdet, därtill det andra på Örskär
(det första är från 6–7/10 2000). Fågeln
upptäcktes dagen efter en nordostlig storm
med som mest 33 m/s i byarna. Fyndet är
det hittills senaste i rapportområdet (tidigare
27/10).
			

PH

Gransångare Phylloscopus collybita
Ett fynd från årets inledning och därtill kanske
en genomförd övervintring; 1 ex. Övre Föret,
Uppsala 10/1–20/3 (Johan Södercrantz m.fl.).
Därtill rapporteras ovanligt många tidiga
vårfynd, sex, från perioden 15/3–4/4. Det
ligger nära till hands att tro att även dessa
har övervintrat på anmärkningsvärt nordliga
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breddgrader.
	Antalet hanar som stadigvarande hävdat
revir är svårbedömt då även rastande individer
gärna sjunger under flyttningen. Att två populationer, dels den nordliga och dels den sydliga
rasen, möjligen häckar gör det än svårare. Det
bedömda antalet revir stannar på cirka 170
vilket är det högsta som noterats sedan arten
blev rapportart i början av 2000-talet.

			

PH

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus
[0; 3; 1]
En av årets höjdare i rapportområdet var den
första ”dragbara” individen av denna art som
hävdade revir på Arsläjan, Björkö-Arholma
2–11/5. Den upptäcktes av en campande
Tomas Pärt. Från tidigare finns två fynd av
arten; Björn september 1990 och Börstil,
Östhammar december 1993.
			

PH

Grå flugsnappare Muscicapa striata
Ett tidigt vårfynd kan nämnas; 1 ex. Fågelsundet 3/5 (Jan Wärnbäck).
			

PH

Mindre flugsnappare Ficedula parva
Från våren har det inkommit rapporter om
totalt 16 rastande ex. på kustlokaler, därav
åtta på Svenska Högarna, under perioden
18–31/5. Rapporter om häckning har inkommit från två lokaler i Rådmansö socken; dels
från Gisslingö och dels från Lilltorp (Bill
Douhan). På båda dessa lokaler noterades par
som besökte bo 7/6. Det finns även andra fynd
som indikerar häckning: 1 par Alarängsviken,
Örskär 24/5–8/6 (Göran Frisk m.fl.), 1 1K
Skinnarboudden, Vendelsjön 10/8 (Anssi
Laurila) samt minst 1 varnande ex. Gyllmyran, Alunda 24/8 (Björn Lundgren). Därtill
rapporteras sammantaget 17 sjungande hanar
från ytterligare 16 lokaler under perioden
23/5–19/6. Från hösten har sedan i storleksordningen 38 ex. rapporterats, därav 20 (12
ringmärkta) på Svenska Högarna.
			

PH

Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
[1; 28; 6]
Sex fynd från perioden 17–31/5: 1 hane
Långskär, Söderarm 17–18/5 (Bo Hallman,
Tommy Lindell, Björn Wester), 1 hane Örskär

18/5 (Peter Schmidt, Jan Wärnbäck m.fl.),
1 hane Fågelsundet 20/5 (Lars Gustavsson,
Lennart Söderlund, Ulrik Lötberg) och på
Svenska Högarna 2 hanar 25/5 samt 1 hona
som ringmärktes 31/5 (Bill Douhan).
Ett fantastiskt år för arten och det tredje
året i följd med fynd i rapportområdet! Vi får
gå tillbaka till 1995 för att hitta ett fynd före
2005. Fynden på Örskär och vid Fågelsundet
är de första för Östhammar respektive Tierps
kommuner och de hittills nordligaste i landskapet. Sammantaget finns mycket få fynd i
landet norr om Uppsala.
			

PH

Skäggmes Panurus biarmicus
Årets första observation härrör från Hjälstaviken där 2 ex. hördes 4/1 (Sven Björnbom)
och från denna lokal rapporteras arten sedan
regelbundet under januari–februari, som
mest 5 ex. 13/1 (Eric Blomgren m.fl.). Nästa
lokal från vilken skäggmes rapporteras är
Vendelsjön där ett 10-tal sågs 9/3 (Anssi Laurila). Från häckningstid (april–augusti) finns
mängder av rapporter från i första hand dessa
två lokaler; vanligtvis bara några få ex., men
som mest 19 ex. Hjälstaviken 11/6 (Gunnar
Hesse) och 20 ex. Vendelsjön 24/8 (Kenneth Pless). På båda lokalerna observerades
även ungfåglar, men det är givetvis omöjligt
att veta hur många par som häckade. Utöver
dessa lokaler har arten rapporterats från ytterligare nio under häckningstid; Fibysjön,
Hosjön, Kärven, Brosjön, Tämnaren, Ösmaren, Tegelsmora kyrksjö samt Dalby- och
Lårstaviken. Alla dessa lokaler är tänkbara
häckningslokaler, men inga häckningsindicier
har rapporterats.
Från perioden september–december finns
många rapporter och nu inte bara från normalt säkra tillhåll för arten, i första hand
Hjälstaviken, utan också från många andra
sjöar, men även från andra lokaler. Av lite mer
udda fynd kan följande nämnas: som mest 12
ex. Örskär 4–11/10 (Mikael Malmaeus, Peter
Schmidt m.fl.), som mest 15 ex. Svenska
Högarna 10–18/10 (Bill Douhan m.fl.), 3
ex. Idön, Gräsö 12/10 (Magnus Liljefors), 5
ex. överflygande Häggskärsviken, Gårdskär
12/10 (Per Johan Ulfendahl), 17 ex. överfly-

gande Fågelsundet 15/10 (Anssi Laurila), 3
ex. Djurlingsö, Frötuna 21/10 (Bill Douhan),
9 ex. överflygande Getfjärden, Gräsö 23/10
(Per Gustafsson m.fl.), 16 ex. Långsandsörarna 25/10 (Gunnar Lundblad m.fl.) samt
5 ex. Biotestsjön 1/11 (Tobias Hammarberg
m.fl.). Avslutningsvis kan årets största flock
som rapporterats nämnas; 34 ex. Hjälstaviken
10/10 (Martin Tjernberg).
			

BD

Sommargylling Oriolus oriolus
[17; 143; 15]
En av årets mest överraskande observationer
i rapportområdet var den häckning som konstaterades vid Aspnäs, Tämnaren 31/5–17/7
(Göran Frisk, Jan Wärnbäck m.fl.). Det är
den första kända häckningen i Uppland. Därutöver rapporteras arten från ytterligare elva
lokaler 20/5–12/7: 1 sj. hane (2K+) Buddbo,
Ärentuna 20/5 (Mats Wilhelm), 2 sj. hanar
(adulta) Vretaudd, Uppsala-Näs 25–28/5
(Anders Jansson m.fl.), vardera 1 sj. hane
Svenska Högarna 27 och 31/5 (Bill Douhan),
1 sj. hane (adult) Norrboda, Gräsö 29/5
(Elisabeth Karlsén), 1 ex. Heby, Västerlövsta
30/5 (Markku Kemppi), 2 sj. hanar Hässelby
hage, Börje 31/5–1/6 (Calle Andersson), 1
sj. hane Biskops-Arnö, Övergran 31/5 (Pekka
Westin), 1 sj. hane (2K) Örskär 31/5 (Martin
Irestedt), 1 sj. hane Valloxen, Östuna 15/6
(Tomas Pärt) och 1 sj. hane (2K) Långviken,
Blidö 12/7 (Roland Staav). Året avslutades
med en varnande (!) hane vid Nybro, Tämnaren 10/8 (Lars Gustavsson). Vi kan dock
inte utifrån detta dra slutsatsen att det var
ytterligare en häckning vid Tämnaren. Avståndet mellan Aspnäs och Nybro är ungefär
tio kilometer. Ett kanske möjligt alternativ
är att häckningen vid Aspnäs lyckades och
att hanen var på vandring med en, eller flera,
ungfåglar när den hördes vid Nybro. I vilket
fall som helst var 2008 ett mycket bra år för
arten i rapportområdet; en häckning och ytterligare 13 individer.
			

BD

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
För att få ett ungefärligt mått på nötkråkans
populationsstorlek och utbredning i rapportområdet har Artportalen använts. Samtliga
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fynd under perioden 1/1–30/9 har beaktats,
och enligt den utbredning som därvid framstår finns inga fynd rapporterade väster om
en linje Gårdskärshalvön – Tobo – Åkerlänna
– Heby, d.v.s. den nordvästra delen av landskapet. Denna del av Uppland förefaller helt
sakna arten eller också är den här mycket
ovanlig.
	I ett försök att från rapporterade fynd
försöka lokalisera de lokaler som hyser häckande bestånd har här använts det faktum att
födosökstransporter från hasselbestånd till
lämpliga häckningsmiljöer inte överstiger
en mil. Därvid urskiljes cirka 50 områden
som med största sannolikhet hyser häckande
nötkråka.
	Nötkråkan har utan tvivel minskat ordentligt i antal i rapportområdet under de senaste
15 åren. Vad som orsakat detta kan vi endast
spekulera kring, men minskad födotillgång,
d.v.s. nötproducerande hassellundar, är en
trolig/möjlig orsak. Många hasselbestånd har
under den senaste 15-årsperioden försvunnit
i samband med avverkningar eller vuxit igen
och förstörts av uppväxande skog.
			

MT

Kaja Corvus monedula
Höga sträcksummor (≥1 000) har rapporterats från fem dagar i oktober, samtliga från
Väddökusten. Överlägset flest, 8 500 ex.
mot V, noterades vid Skatudden 15/10 (Brita
Tibell, Mats Edholm). Det förefaller som om
kajan har övertagit kråkans roll bland kråkfåglarna som dominerande sträckfågel över
Ålands hav jämfört med hur det var på 1970och 1980-talen. Till exempel kan nämnas att
totalantalet väststräckande kajor som inräknades vid Skatudden hösten 1973 var drygt
5 000 ex., en summa som numera överträffas
då och då av enskilda dagssummor!
			

PW

Råka Corvus frugilegus
Det häckande beståndet inventerades under
året och resultatet blev 526 par fördelade på
tolv kolonier i Uppsala och stadens närmaste
omgivningar (Rickard Fredriksson). Tyvärr
genomförde kommunen åter en del rivningar
av bon trots att beståndet inte nämnvärt återhämtat sig. Vid närmast föregående invente-
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ring (2006) konstaterades 479 par fördelade
på tio kolonier.

			

PW

Kråka Corvus corone
Fyra dagssummor överstigande 2 000 ex. på
insträck över Ålands hav har rapporterats, flertalet från Skatudden. Störst antal var 3 610 ex.
mot V vid Skatudden 18/10 (Mats Edholm,
Brita Tibell). Höstens högsta dagssummor ligger dock långt under de toppnoteringar som
registrerades i samband med de regelbundna
räkningar som genomfördes vid Väddökusten
under 1970-talet. Under höstarna 1973–1975
inräknades totalt 84 000, 51 000 respektive
68 000 ex. på insträck vid Skatudden. Den
högsta noterade dagssumman är dock från
18/10 1981 då knappt 19 000 ex. registrerades.
			

PW

Korp Corvus corax
En större flock (≥50) är värd att omnämna;
175 ex. födosökande på Isätratippen, Norrby
23/8 (Kalle Källebrink).

			

PW

Stare Sturnus vulgaris
Stora flockar (≥1 000) har rapporterats från
sex lokaler under maj–oktober. Flest, cirka
2 200 ex., sågs dels vid Hjälstaviken 10/5
(Raul Vicente, Martin Berg) och dels vid
södra Vendelsjön 12/10 (Anssi Laurila). Riktigt stora flockar rapporteras alltmer sällan i
rapportområdet.
			

PW

Bofink Fringilla coelebs
En sträcksumma överstigande 10 000 ex. är
värd att nämna; cirka 40 000 ex. mot V Tärnudden, Örskär 27/4 (Martin Irestedt).
			

PW

Bergfink Fringilla montifringilla
Två större sträcksummor (≥1 000) har rapporterats, båda från samma dag, 27/4; cirka
2 500 ex. mot SV Fågelsundet (Anssi Laurila)
och cirka 20 000 mot V Tärnudden, Örskär
(Martin Irestedt). Tillsammans med 40 000
bofinkar (se ovan) innebär det totalt cirka
60 000 sträckande bo-/bergfink vid Örskär
27/4, ett imponerande antal.
			

PW

Gulhämpling Serinus serinus [1; 23; 2]
Två fynd gjordes under året: 1 ex. Kärven
14/6 (Tomas Kjelsson m.fl.) samt 1 1K
rastande på Örskär 6/11 (Petter Haldén).
Örskärsfyndet var det andra novemberfyndet
på ön! T.o.m. 2007 hade 24 ex. observerats i
landskapet. Under 2000-talet har det, inklusive årets två individer, observerats fyra ex. i
rapportområdet.
			

MT

Grönfink Carduelis chloris
Den enda observationen överstigande 500 var
den flock på cirka 700 ex. som noterades vid
F16, Uppsala 10/11 (Pekka Westin). Som för
en del andra fröätande arter har förekomsten
av stora grönfinkflockar vintertid minskat i det
svenska jordbrukslandskapet under senare år.
Ändrade jordbruksregler med mindre arealer
åkermark i träda är en huvudorsak. En annan
orsak som troligen kommer att påverka bl.a.
grönfinken negativt kommande år är den under 2008 inkommande infektionssjukdomen
trichomonas som medför stor dödlighet. Sjukdomen sprids främst vid fågelmatningar.
			

PW

Steglits Carduelis carduelis
Större flockar (≥50) har rapporterats från sju
lokaler i det uppländska jordbrukslandskapet;
som mest cirka 100 ex. Kokullen, Hjälstaviken
2/9–4/10 (Martin Tjernberg, Kenneth Pless
m.fl.), cirka 75 ex. Sundbromark 15/9 (Pekka
Westin) och cirka 80 ex. Bäcklösa, Uppsala
26/9 (Ragnar Hall). Arten får idag betraktas
som en relativt vanlig häckfågel.
			

PW

Grönsiska Carduelis spinus
Från våren finns två rapporter om relativt stora
sträcksummor (≥500): cirka 5 000 ex. mot
V Örskär 27/4 (Martin Irestedt) och cirka
1 500 ex. mot O Örsten, Singö 1/5 (Fredrik
Bondestam).
			

PW

Hämpling Carduelis cannabina
Några få vinterfynd av enstaka, eller några få,
individer föreligger; bl.a. 3 ex. Årsta, Uppsala
23/1 (Hans Lundin). Därtill har stora flockar
(≥50) registrerats enligt följande; cirka 60
ex. Lingbokullen, Hjälstaviken 13–18/4
(Matthis Kaby, Ragnar Hall m.fl.), cirka 100

ex. Hårbykullarna, Hjälstaviken 14–21/4 (Per
Gustavsson, Maria Mitander) och cirka 70
ex. Fjärdhundraslätten 16–29/9 (Ulf Broberg
m.fl.). Arten har generellt minskat kraftigt i
det svenska jordbrukslandskapet under de
senaste 30 åren. Flockar innehållande över
hundratalet, som mest tusentalet, individer
var en relativt vanlig syn på 1980- och 1990talen, men är numera ytterst ovanliga.

			

PW

Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Från januari–februari finns fynd rapporterade
från fem lokaler, flertalet i Uppsala med omnejd; som mest cirka 65 ex. Brillinge, Vaksala
3–9/1 (Kenth Kärsrud, Åke Berg m.fl.) och
cirka 60 ex. Ulva kvarn 20/1–9/3 (Ulf Gärdenfors, Kenneth Pless). Den största flocken som
rapporterats i samband med vårflyttningen är
cirka 80 ex. Norrby, Vendelsjön 12/4 (Thomas Pless, Anders Eriksson), men flockar
innehållande 30 till cirka 75 ex. iakttogs på
ytterligare ett tiotal lokaler i rapportområdet.
Under årets avslutning (oktober–december)
observerades arten i lägre antal än under
våren, men ett par lite större flockar kan nämnas; cirka 70 ex. Boländerna, Uppsala 29/11
(Henrik Berg) och cirka 60 ex. Lövstaslätten
27–31/12 (Ulf Gärdenfors m.fl.).
			

PW

Gråsiska Carduelis flammea
Från januari–februari har lite större flockar
(≥100) rapporterats från en handfull lokaler
i och kring Uppsala; som mest cirka 350 ex.
Ulva kvarn 13/1 och cirka 250 ex. Ulleråker
2/2 (Tomas Pärt). Inga sommarfynd föreligger.
Under hösten har en del hyggliga sträcksummor noterats på kustlokaler; störst antal var
cirka 1 000 ex. mot V Understen, Singö 26/9
(Fredrik Bondestam). I övrigt kan nämnas att
hela 361 ex. ringmärktes på Svenska Högarna
15/9–18/10 (Bill Douhan). Från december
kan de två största flockarna som rapporterats
nämnas; cirka 105 ex. Börje sjö 7/12 (Ragnar
Hall) och cirka 200 ex. Ekebydammen, Uppsala 12/12 (Yngve Hareland).
			

PW

Brunsiska Carduelis flammea cabaret
Under februari gjordes enstaka fynd i Uppsala, bl.a. 5 ex. Bäcklösa 20/2 (Johan Nilsson,
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Johan Södercrantz). Från våren finns endast
en iakttagelse rapporterad; 1 ex. Björn 20/5
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund). Fynd under hösten finns bara från ett fåtal kustlokaler;
bl.a. 5 ex. Kallerö, Kallrigafjärden 26/9 (Teet
Sirotkin) och 3 ex. ringmärktes Björn 8/10
(Lars Gustavsson, Ulrik Lötberg). Nämnas
kan att av de 361 gråsiskor som ringmärktes
på Svenska Högarna under hösten (se ovan)
var 55 ex. brunsiskor (Bill Douhan m.fl.).
			

PW

Snösiska Carduelis hornemanni
Under året har totalt bara tolv individer
fördelade på tio lokaler observerats. Flest, 3
ex., sågs i Luthagen, Uppsala 7/12 (Sebastian
Sundberg). Under de sex närmast föregående
åren har i medeltal 75 snösiskor/år rapporterats; som minst 33 ex. 2002 och som mest 100
ex. 2004. Årets resultat framstår därmed som
ett av de lägsta på mycket länge.
			

PW

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
En ganska omfattande flyttning passerade
genom rapportområdet under i första hand
högsommaren. Med undantag av 1 ex. Örsten,
Singö 1/6 (Fredrik Bondestam) startade invasion i mitten av juli (1:a rapporten 12/7) och
pågick till slutet av september (29/9). Från
denna period har det rapporterats totalt cirka
390 ex. med en markant topp fr.o.m. tredje
veckan i juli t.o.m. första veckan i augusti.
Flest sågs på Örskär där uppskattningsvis cirka
50 ex. rapporterats som rastande eller förbisträckande 17/7–3/8 (Petter Haldén, Martin
Irestedt m.fl.). Den månadsvisa fördelningen
var 297 ex. i juli, 85 ex. i augusti och blygsamma 7 ex. i september.
Eftersom bändelkorsnäbbarna rimligtvis
kom österifrån är det ganska naturligt att
majoriteten av dem sågs i kustkommunerna
(Östhammar 114, Norrtälje 105 och Tierp
65). Även om de 390 ex. som rapporterats är
många är givetvis mörkertalet stort och det
totala antalet som passerade rapportområdet under perioden var säkerligen betydligt
större, kanske tusentals. Året avslutades med
totalt 14 ex. som rapporterats från perioden
13/10–25/12.
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MT

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Inga iakttagelser av större flockar (≥25) har
inrapporterats från årets inledning (januari–
maj). Det var först i början av juni som de
första observerades och därefter har sådana
rapporterats till och från fram till slutet av
september; t.ex. som mest cirka 100 ex. Örskär 21/7–3/8 (Mikael Malmaeus) och cirka
70 ex. Rönnskärs udde 10/7 (Per Jakobsson).
Under årets avslutande tre månader har inga
rapporter om stora flockar inkommit.
			

PW

Större korsnäbb Loxia pytiopsittacus
Arten är rapporterad från årets alla månader,
även om det i de flesta fall rör sig om enstaka
fåglar. Några lite större flockar förtjänas dock
att omnämnas, t.ex. 20 ex. Rönnskärs udde
10/7 (Per Jakobsson), 30 ex. på sträckförsök
Örskär 21/9 (Petter Haldén) och 16 ex. Örskär 5/10 (Jan Wärnbäck, Petter Haldén).

			

PW

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Under året har sammanlagt 165 revir/sjungande hanar rapporterats, vilket är i paritet
med fjolårets antal (163). Som vanligt dominerar rapportområdets östra, nordöstra och
norra delar fyndbilden. Övrigt värt att nämna
är cirka 40 rastande ex. på Björn 1/6 (Ulrik
Lötberg, Lennart Söderlund, Lars Gustavsson,
Thomas Pless).
			

PW

Tallbit Pinicola enucleator
Under januari gjordes två observationer: 2
ex. Tvigölingen, Åkerlänna-Marstalla 13/1
(Thomas Pless) samt 1 ex. Dragmansbo, Altuna 29/1 (Kalle Källebrink). Från perioden
7/10–31/12 föreligger sedan 14 fynd omfattande totalt 99 tallbitar, som mest 30 ex. Börje
sjö, Jumkil 14/12 och 15 ex. Stormossen, S
Lumpen, Jumkil 28/12 (Anders Sennmalm
m.fl.).
			

MT

Domherre Pyrrhula pyrrhula
Inte mindre än 75 ex. iakttogs vid Landsberga
herrgård, Biskopskulla 20/1 (Anders Sennmalm) och lika många sträckte mot V vid
Örskär 21/4 (Martin Irestedt). I övrigt sågs
flera flockar på 25–40 ex. under januari och
början av februari. De flesta observationerna

härrör från Hjälstaviken och angränsande
områden i Enköpings kommun.
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Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Stora flockar (≥10) har rapporterats från ett
antal lokaler, flertalet belägna i och kring Uppsala. De klart största flockarna var som mest
45 ex. Rapphönsvägen, Sunnersta 17–19/3
(Per Johan Ulfendahl m.fl.) och som mest
42 ex. Rosenborg, Gryta 17/2–12/3 (Gunnar
Steinholtz). Därtill kan 30 ex. vid Lurbobro,
Uppsala 6/4 (Kenneth Pless) nämnas.
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Lappsparv Calcarius lapponicus
Inga fynd har rapporterats från januari–
februari. Antalet fynd från våren (mars–maj)
är relativt få och som mest noterades 7 ex.
Hjälstaviken 13–26/4 (Martin Tjernberg,
Pekka Westin m.fl.), 8 ex. Fjärdhundraslätten 23/4 (Petter Haldén) och 7 ex. Hacksta,
Husby-Sjutolft 23/4 (Petter Haldén). I övrigt
har 1–4 ex. rapporterats från en dryg handfull
lokaler.
Under hösten (augusti–oktober) observerades 1–4 ex. på drygt 20-talet lokaler, men på
Björn rastade dock hela 15 ex. 8/9 (Lennart
Söderlund) och 12 ex. 30/9 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Året avslutades med två fynd, troligen
samma individ, i december; Rydaslätten 17/12
(Pekka Westin) och 26/12 (Ulf Karlsson).
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Snösparv Plectrophenax nivalis
Från föråret (1/1–19/4) har rapporterats cirka
2 455 ex., vilket är betydligt fler än de cirka 1
000 ex. som rapporterades under motsvarande
period förra året, men sämre än 2006 års cirka
5 500 ex. Några flockar med tresiffrigt antal har
observerats, bland annat cirka 400 ex. södra
Vendelsjön (Varggropen) 10–11/4 (Keith
Bennett, Thomas Kjelsson m.fl.). Under våren
i övrigt kan nämnas två observationer i maj,
nämligen minst 1 ex. Mariebo, Vendelsjön 6/5
(Roger Holt) och 1 hane Librobäck, Uppsala
18/5 (Ville Fagerström).
Under efteråret (30/9–28/12) registrerades
totalt 520 ex., vilket är sämre än fjolårets 990
ex. under samma period. Endast en flock innehållande ett tresiffrigt antal sågs och det var
cirka 125 ex. Lövstaslätten 1–2/11 (Thomas

Pärt, Bengt Säfström m.fl.).
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Gulsparv Emberiza citrinella
Stora flockar (≥250) har rapporterats från ett
tiotal lokaler under vintern (januari–februari
och december); cirka 3 000 ex. södra Vendelsjön 5/1 (Thomas Pless), cirka 2 500 ex.
Vallby, Torstuna 6/1 (Martin Tjernberg) och
cirka 1 200 ex. Norrby, Vendelsjön 27/12
(Kenneth & Thomas Pless).
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Ortolansparv Emberiza hortulana
Endast 27 revirhävdande fåglar har rapporterats från perioden 1/5–11/6 varav två
häckningar. Den kommunvisa fördelningen
var Enköping 17, Uppsala 7, Norrtälje 2 och
Håbo 1. Därutöver gjordes sex fynd (8 ex.)
av rastande fåglar 8–30/5 samt tre fynd av
tillika rastande fåglar 16/8–6/9.
	Prognosen från 2007 står sig; arten försvinner i rasande takt! När man beaktar att
det i början av 1980-talet beräknades finnas
cirka 3 000 par i landskapet blir man närmast
gråhårig av förtvivlan.
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Videsparv Emberiza rustica
Anmärkningsvärt är att två vårfynd av denna
under senare år kraftigt minskande art har
rapporterats; 1 hona Tomtasjön, Knivsta
27/4 (Anders Grönvall) och 1 ex. Björn 10/5
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund, Lars
Gustavsson).
Höstfynden var som vanligt fler och det första, 1 ex. Björn 15/8 (Ulrik Lötberg m.fl.), var
ovanligt tidigt. Därefter registrerades arten
med 1–2 ex. vid i första hand några kustnära
lokaler under september. Därtill har två fynd
i Uppsala rapporterats; 1 ex. Sunnerstaviken
10/9 (Sören Franceen) och 1 ex. HågadalenNåsten samma dag (Fredrik Dahlberg). Höstens sista var 1 ex. Långsandsörarna 4/10 (Per
Johan Ulfendahl, Jean-Paul Lösing m.fl.).
Årets fynd är i alla fall högre än fjolårets ynka
tre och ger ett visst hopp inför framtiden.
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