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A

v mer ovanliga fåglar kan följande nämnas: ägretthäger (≥4), svart
stork (4), stäpphök (1), stäppörn (1 – ny art för Uppland), aftonfalk
(7), jaktfalk (1), mindre sumphöna (2), svartbent strandpipare

(1), prärielöpare (1), brednäbbad simsnäppa (1), vittrut (1), vitvingad tärna
(2), alkekung (1), korttålärka (1), svarthakad buskskvätta (2), blåstjärt (1),
eksångare (1 – ny art för Uppland och den fjärde för Sverige), lundsångare
(10), kungsfågelsångare (2), taigasångare (38), videsångare (1), pungmes
(1), gulhämpling (1) och rödkindad sparv (1 – ny art för Sverige).
Positiva händelser under året var bl.a. att gök förefaller att öka i antal,
likaså nattskärra. Svarttärnan håller ställningarna. Kolonin i Tämnaren var
återigen landets största!

Negativa händelser under året var istället bl.a. fortsatt minskad förekomst
av råka i Uppsala. Två arter som för närvarande minskar kraftigt i rapportområdet är ejder och storskarv. Ytterligare två arter som uppenbarligen
har det besvärligt är tretåig hackspett och backsvala. Även gråspett visar
tendens till att dra sig tillbaka och förekomsten av rosenfink och flyttande
videsparvar pekar fortsatt nedåt.
Nattsångarrundorna gav följande slutsummor sjungande/spelande:
vaktel 325, rördrom 41, småfläckig sumphöna 31, kornknarr 165, flodsångare
25, vassångare 3, kärrsångare 138, busksångare 27 och trastsångare 36.
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GÖk, Cuculus canorus. Foto: Leif Gustavsson

Härmed presenteras den 44:e samlade fågelrapporten för Upplands rapportområde.
Årsrapporten för 2011 bygger på 225 790 datalagda observationer från 1 043 personer vilket är
något fler observationer, men färre observatörer,
jämfört med de två senaste åren.
	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,
inte minst när det gäller lokalangivelser där
det fortfarande slarvas en hel del, men givetvis
även övriga fynddata. Fåglarna ska rapporteras
från den lokal där de sitter, inte från den plats
där observatören befinner sig! Använd kommentarfältet om lokal saknas (t.ex. riktning och
avstånd från tidigare använd lokal), alternativt
lägg in en ny lokal!
	De som använder sig av BMS måste i efterhand gå in och korrigera sina fynd i Svalan,
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alternativt (och hellre) skriva in fyndet på
sedvanligt sätt i Artportalen. BMS-rapport utan
korrigering beaktas inte vid rapportsammanställningen!
Fågelrapporten avser som vanligt fåglar
observerade i Upplands rapportområde. När
Uppland nämns i löpande text avses emellertid landskapet i sin helhet, d.v.s. inklusive
Upplandsdelen av Stockholms rapportområde.
Rapportområdets gränser framgår av karta.

Upplands rapportområde

Stockholms rapportområde

I anslutning till artnamnet för mer ovanliga arter uppges tre antal, t.ex. [1; 2H+≥92; 14]. De
två första anger antalet observerade exemplar i
landskapet Uppland före 1970 respektive under
perioden 1970–2009. Det sista anger antalet
observerade exemplar i Upplands rapportområde
2010 (=Uppland exklusive Stockholmsdelen
av landskapet). Nytt för året är att även antalet
säkra häckningar redovisas (H). Till höger om
artnamnet finns för vissa arter en bokstavskombination angiven. Den visar att arten är rödlistad
och vilken hotkategori den tillhör (NT = Nära
hotad, VU = Sårbar, EN = Starkt hotad, CR =
Akut hotad och RE = Försvunnen). 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
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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.
Bill Douhan är ordförande i rrk-Uppland
och ansvarig för riks- och landskapsinventeringar. bill.douhan@lm.se

Något om vädret 2011.
Ett inflöde av mild luft inledde januari och sedan avlöste milda och kalla perioder varandra.
Regn fick snötäcket att krympa något men det
vita försvann aldrig helt. Månaden blev något
mildare än normalt och nederbörden helt normal. Inledningen av februari blev mild men
fr.o.m. den 10 blev det både snö och kallare.
Isen lade sig definitivt på Mälaren men även
utanför kusten. Sista dagarna återkom mildluften men totalt blev månaden kallare och
soligare än normalt. Mars började småkyligt
men blev mildare efterhand. Snötäcket på 3-5
dm minskade eftersom påspädningen var liten.
I slutet av månaden rådde barmark i söder men
vinter i norra Uppland.
Milt i början av april knäckte snabbt snön
och den 7 hade Örskär i medelvind 28 m/s,
vilket förstås knäckte många träd! Högtryck
med sol räckte ända fram till Valborg, då nordlig vind förde ner kallare luft. Månaden blev
ändå rekordvarm i Uppsalas mätserie, som
påbörjades 1722! Första veckan i maj präglades
av ”aprilväder”, därpå omväxlande värme och
kyla. Norra Uppland berördes av regnområden
med som mest 34 mm på ett dygn. Månadens
sista dag behagade temperaturen stiga till sommarsköna +25°. Högtryck med sol åstadkom
värmebölja 6–12 juni, sedan följde en period
med regnskurar och svalare men därpå återkom
värmen.
Juli blev drygt två grader varmare än normalt
men Uppsala fick bara 21 % av genomsnittlig
nederbörd. Över +25° var det 14 dagar, dubbelt så många som normalt. Augusti inledde på
samma sätt men avlöstes av svalare regnväder.
Den 10 fick Uppsala 38 mm. Den 13 hade Film
endast +2° nattetid. Den 21 fick Älvkarleby
64 mm regn. Slutligen gjorde sommaren ett
kortvarigt återbesök. Varmluft anlände från

kontinenten den 5 september men sopades bort
av lågtryck. Resterna av orkanen Katia bidrog
med ökad vind och regn. Högtryck medförde
frost den 17 men under de sista dagarna av
månaden kunde vi dock njuta av +22°.
Oktober blev mild främst tack vare en mild
inledning. Den 7 kom ändå hösten på allvar men
ingenting direkt onormalt inträffade därefter.
Novembers rykte som en grå månad höll i sig.
Dis och dimma med mildväder gjorde månaden
till en av de varmaste någonsin. Nederbörden
var hälften av den normala. Under första advent
drog en storm in och Uppsalas fyrverkerifirande
fick skjutas (!) upp! Årets december står sig som
den nionde mildaste genom tiderna med fyra
grader över det normala. Nysnön som föll den
18 smälte undan till jul. Annandag jul dånade
orkanbyar ute på Örskär och följande natt
blev rent ut sagt varm, +10°! Årets sista dagar
återställde dock ordningen genom att hålla sig
på minus-sidan.		
				
Mats Edholm

Observationer 2011
Knölsvan Cygnus olor
Den kalla vintern 2010/2011 gjorde att havet
var rejält tillfruset redan i början av januari, men
i vakar längs farleden utanför Kapellskär fanns
81 ad. kvar 4/1 (Tomas Viktor). I övrigt var det
bara den ständigt isfria Biotestsjön som hyste
större antal ännu i slutet av denna vinter: cirka 90
ex. 27/2 (Holger Schielzeth) och cirka 100 ex.
2/3 (Mats Edholm). Stora ansamlingar (≥100)
var i övrigt få även detta år, men i Lövstabukten
noterades cirka 100 ex. 22/6 (Ulrik Lötberg)
och som mest 225 ex. 27/8 (Yngve Hareland).
Vintern 2011/2012 inleddes betydligt mildare
och från december kan de tre största ansamlingarna nämnas: cirka 60 ex. Kallrigafjärden
7/12 (Martin Amcoff), cirka 70 ex. Hargsviken
12/12 (Wilhelm Dietrichson) samt cirka 80
ex. Ledskär 25/12 (Ingrid Åkerberg, Weine
Erlandsson). Noteringen från Ledskär 25/12
var den största som rapporterats från lokalen
under året.
BD

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Årets första mindre sångsvan passerade mot N
förbi Hjälstaviken 22/3 (Pekka Westin). Redan dagen därpå rapporterades 1 ad. rastande
Vålbergsbacken, Västeråker (Ulf Karlsson) och
fram t.o.m. 21/4 hade arten noterats på ett 25tal lokaler, samtliga i inlandet och främst i de
centrala delarna av rapportområdet. Som mest
noterades 9 ex. Vendelsjön 6/4 (Kenneth Pless).
Efter ett uppehåll på drygt tre veckor sågs 1
ad. vid Kullars, Väddö 14–15/5 (Bo Granberg
m.fl.), den enda kustnära observationen denna
vår. Eftersom det i flera fall sannolikt är samma
fåglar som uppträtt på flera lokaler, är det
svårt att säga hur många som totalt sett har
observerats under våren, men det bör ha varit
i storleksordningen ett 40-tal. Detta är i nivå
med närmast föregående år.
Hösten bjöd på observationer från ett tiotal
lokaler från och med 1/10. I de flesta fall rörde
det sig om enstaka exemplar eller några få
tillsammans, men det finns också två rapporter
om för rapportområdet stora flockar: 18 ex. mot
SV Björn 13/10 (Ulrik Lötberg) och 20 ex. mot
V Görlinge, Biskops-Kulla 28/11 (Robert den
Tex). Sammantaget klart fler observationer och
individer jämfört med en normalhöst.
BD
Sångsvan Cygnus cygnus
Vårsträcket kom igång kring den 20/3 och under
den sista veckan av mars fram till mitten av april
rastade stora ansamlingar (≥100) på ett flertal
lokaler. På flera av dessa noterades än större
antal och rapporter om minst 300 rastande finns
från Giresta kyrka 28–30/3, som mest 370 ex.
30/3 (Ingrid Åkerberg m.fl.); cirka 400 ex. NO
Holm kyrka 3/4 (Lasse Sunnerstig), 395 ex.
Mjölsta, Stavby 4/4 (Mats Edholm), cirka 600
ex. Kälsta, Österunda 4/4 (Bengt Ottosson, Ulf
Broberg); Åbyggeby, Viksta 5–7/4, som mest
347 ex. 5/4 (Kenneth Pless m.fl.); Vendelsjön
6–10/4, som mest 410 ex. 6/4 (Tony Henricsson
m.fl.) samt 350 ex. Viksta (Olandsån), Hökhuvud 9/4 (Lars Bern). En topp nåddes i början av
april då sannolikt minst 3 000 sångsvanar rastade i rapportområdet (inga som helst uppgifter
om rastande finns dock från Dalälven). Det är
från denna tid som det även finns rapporter om
tresiffriga antal på sträck mot N–NO: den 2/4 –
Fåglar i Uppland 4 2012

7

120 ex. mot NO Paris, Vänge (Ulrik Lötberg);
den 4/4 – 140 ex. Flogsta, Uppsala (Rasmus
Elleby), 150 ex. Focksta, Hagby (Yngve Hareland), 170 ex. Lurbotippen, Uppsala (Johan
Södercrantz) och 150 ex. mot NO Övre Föret
(Raoul Wexius) samt den 5/4–100 ex. mot N
Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.), cirka 200 ex.
mot N Hågadalen (Per Gustafsson) och 260 ex.
mot N Stenhagen (Åke Berg).
Säkra häckningar har rapporterats från 30
lokaler med vardera ett par och par som sannolikt hävdade revir är kända från ytterligare 35
tidigare bekanta eller tänkbara häckningslokaler.
Detta är i nivå med rapporteringen från tidigare år, men givetvis finns det häckande eller
revirhävdande par på än fler lokaler runt om i
rapportområdet. Det vore mycket intressant att
se resultatet av en ny inventering av arten inom
en snar framtid!
		
BD
Sädgås Anser fabalis NT
Under våren rastade fyrsiffriga antal, eller fler,
i rapportområdet 22/3–20/4 då rapporter finns
från ett 70-tal lokaler. De rastområden som hyste
störst ansamlingar var Landsbergaområdet med
som mest cirka 3 600 ex. 26/3 (Martin Tjernberg), Hjälstaviken cirka 2 400 ex. samma dag
(Martin Tjernberg), Lövstaslätten cirka 1 500
ex. 27/3 (Pekka Westin), Fjärdhundraområdet
cirka 1 700 ex. 30/3 (Martin Tjernberg m.fl.),
Vendelsjön cirka 5 000 ex. 6/4 (Anssi Laurila
m.fl.) och Alundaområdet (inkl. Kilbyslätten)
cirka 2 500 ex. 10/4 (Mats Edholm, Brita
Tibell).
Den högsta dagssumman är från 25/3 då
totalt 10 253 ex. rapporterades. En rimlig kompensation för rastplatser som inte bevakades
dagen ifråga, men där sädgäss rastade under
närliggande dagar, ger en bedömd topp på cirka
10 700 ex. för denna dag. Tolv dagar senare, 6/4,
uppträdde ytterligare en hög topp som bedömts
till cirka 11 000 ex., mest tack vare ett tillfälligt högt antal rastande vid Vendelsjön (5 000
ex.). Båda dessa toppar kan möjligen ha varit
något högre (cirka 1 000–2 000 ex.). Nivån på
den bedömda toppen ligger under medelvärdet
för vårtoppen under de senaste tio åren (=cirka
15 000 ex.). Under denna period har toppvärdena i mycket grova drag legat på en konstant
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nivå, låt vara med en stor årlig variation.
Från hösten finns rapporter som visar att minst
ett tusental individer rastade i rapportområdet
under perioden 2/9–9/11. Gässen föredrog
Hjälstaviken där de i särklass största antalen
noterades med som mest rekordmånga 23 600
ex. 30/9 (Pekka Westin). Hösttoppen för hela rapportområdet inföll, föga förvånande, denna dag
med totalt cirka 25 200 ex. Antalet rastande i
rapportområdet har ökat stadigt sedan början av
1980-talet, till en början relativt långsamt men
med åren allt snabbare. Årets cirka 25 000 ex.
motsvarar troligen grovt cirka hälften av alla
rastande sädgäss i Mellansverige under hösten,
låt vara att toppen var mycket kortvarig. LB
Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Tundrasädgäss har rapporterats vid ett flertal
tillfällen från såväl våren som hösten, oftast ett
mindre antal individer i större flockar av fabalissädgäss. Detta ansluter till den allmänna bilden
av rasens uppträdande under senare år. Det har
emellertid även förekommit rena ansamlingar
av större antal rossicus-sädgäss.
Vid fyra tillfällen under våren räknades
andelen rossicus-individer i rastande sädgåsflockar med följande resultat: 2 säkra rossicus
tillsammans med 200 fabalis Rydaslätten 26/3
(Martin Tjernberg); 1 säker rossicus tillsammans med 175 fabalis Sjölunda, Tämnaren 8/4
(Lars Bern); 1 säker rossicus tillsammans med
182 fabalis Kilbyslätten 9/4 (Lars Bern) samt
1 säker rossicus tillsammans med 180 fabalis
Sävasta, Viksta 11/4 (Lars Bern). Den genomsnittliga andelen i dessa fyra ansamlingar var
således cirka 0,7 % vilket stämmer väl överens
med liknande beräkningar föregående år (=0,7
%). Om vi antar att denna andel var generell i
sädgåsflockarna under våren, kan det ha funnits
ett 70-tal rossicus spridda bland sädgässen under
perioden med som mest rastande sädgäss i rapportområdet (cirka 10 000 ex.). Antalet rossicus
som rapporterats från våren stannar dock vid
totalt cirka 15–20 ex. på olika rastlokaler, som
mest 9 ex. Vendelsjön 1/5 (Anssi Laurila) och 4
ex. Hederviken 5/4 (Anders Haglund). Tidigare
erfarenheter har dock visat att förekomsten av
rossicus kan vara kraftigt underrapporterad.
Utöver de rossicus som fanns spridda bland

fabalis-sädgäss har också en ren flock rapporterats från våren; som mest 60 ex. Ledskär 6/5
(Jörgen Sjöström). Totalsumman för våren bör
enligt ovan ligga någonstans mellan som minst
60 ex. och som mest cirka 100–130 ex., men om
vi utgår från det som har rapporterats hamnar
vi vid cirka 80 ex.
Från hösten finns två stora rasrena flockar av
rossicus rapporterade: 150 ex. Hjälstaviken 2/10
(Harald Persby) och minst 60 ex. Vendelsjön
6/10 (Thomas Pless). Om vi antar att dessa två
flockar i sin helhet är olika individer har minst
210 ex. rastat i rapportområdet. Någon beräkning av andelen rossicus bland rastande fabalis
finns inte för hösten, men om vi antar att andelen var lika stor under höstens topp av rastande
sädgäss (närmare 25 000), skulle det kunna vara
ytterligare ganska många (100–200?).
Förekomst av rasrena flockar av tundrasädgäss är en ovanlig företeelse i Uppland.
Sedan 1990, då rossicus-sädgäss noterades i
rapportområdet för första gången, finns endast
en observation, 40 ex. Vendelsjön 14/10 2006
(Thomas & Kenneth Pless), före årets iakttagelser. Under 2000-talet har antalet rapporterade
tundrasädgäss successivt ökat i Mellansverige,
framför allt under våren, och ofta har rena
flockar rapporterats. Om detta kommer att bli
en allt vanligare företeelse i Uppland framöver
återstår att se.
LB
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Från våren rapporterades rastande spetsbergsgäss
huvudsakligen från perioden 23/3–3/5 då arten
sågs på cirka 35 lokaler. Enstaka individer dröjde
kvar fram till månadsskiftet maj/juni. Större
ansamlingar (≥ 20) sågs enligt följande: 26 ex.
Fjärdhundraslätten 27/3 (Kalle Källebrink, Eva
Johansson), 36 ex. Vendelsjön 6/4 (Kenneth
& Thomas Pless), 40 ex. Vansta, Tensta 10/4
(Raoul Wexius, Gunnar Ehrenroth), 30 ex.
Vendelsjön 13/4 (Anssi Laurila) samt 81 ex.
Ledskär 16/4 (Per Johan Ulfendahl).
Den högsta dagssumman i rapportområdet
blev 87 ex., därav 81 ex. Ledskär, den 16/4.
Med en korrigering för denna dag icke besökta
rastlokaler, men där spetsbergsgäss setts dagarna
före och efter, blir den bedömda vårtoppen
107 ex. Ytterligare 10–15 ex. kan möjligen ha

funnits i rapportområdet denna dag. Den stora
flocken vid Ledskär sågs endast under eftermiddagen, men tidigare samma dag noterades 46 ex.
(Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson). Ledskär
var relativt väl bevakat dagarna före och efter
den aktuella dagen, men då noterades betydligt
färre spetsbergsgäss. Ansamlingen var således,
av allt att döma, tillfällig. Årets vårtopp var
relativt låg och ligger under medelvärdet för
den bedömda toppen under de senaste fem
åren (=142 ex.) och klart lägre jämfört med
föregående år (=cirka 220 ex.).
Höststräcket tog fart strax efter 20/9 och
det var som tidigare i första hand Hjälstaviken
som drog till sig rastande spetsbergsgäss. Det
högsta antalet som inräknades här var 325 ex.
8/10 (Martin Tjernberg). Andra lokaler med
relativt stora antal rastande var Vendelsjön
med som mest 39 ex. 26/9 (Jörgen Sjöström),
Fjärdhundraslätten med som mest 36 ex. 3/11
(Per Johan Ulfendahl) samt Ledskär med som
mest 24 ex. 29/9 (Sören Franceen).
Toppnoteringen för hösten inföll den 8 oktober, d.v.s. den dag då 325 ex. noterades vid
Hjälstaviken. Att döma av rapporteringen bör
det ha funnits ytterligare ett tiotal individer i
rapportområdet denna dag, vilket ger en totalsumma på cirka 335 individer. Detta är betydligt högre jämfört med motsvarande föregående
år (= cirka 134) och tangerar rekordet från
2008 då toppen låg på cirka 330 ex., samtliga
vid Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.). Det bör
tilläggas att sistnämnda rapportör räknade in
268 ex. vid Hjälstaviken den 5/10 2011, men
bedömde att det verkliga antalet vid sjön då
möjligen/troligen var det dubbla, således omkring 500 ex.!
LB
Bläsgås Anser albifrons
Rastande bläsgäss under våren rapporterades
från i första hand perioden 21/3–3/5 på ett
40-tal lokaler. De största ansamlingarna (≥ 15)
var 16 ex. Hjälstaviken 26/3 (Karl-Erik Sundström m.fl.), 29 ex. Vendelsjön 10/4 (Kenneth
& Thomas Pless), 20 ex. Nysätra 10/4 (Thomas
Johansson), 16 ex. Skoby, Alunda 16/4 (Lars
Bern), 19 ex. Viksta 16/4 (Holger Schielzeth
m.fl.) samt en sent anländande flock på 30 ex.
Fågelsta, Tämnaren 3/5 (Raoul Wexius, Gunnar
Fåglar i Uppland 4 2012
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Ehrenroth).
Den högsta dagssumman rastande under
våren var 66 ex. i början av april. Flest rapporterades från den 6/4 och om vi antar att
det fanns bläsgäss även på de lokaler som inte
besöktes just denna dag, men som hade rastande dagarna närmast före eller efter, erhålls
en bedömd topp på i storleksordningen 81 ex.
denna dag. På grund av bristande bevakning
och en möjlig, men okänd, omsättning av gäss
mellan rastlokalerna, kan toppen dock ha varit
än högre, kanske ytterligare 25 individer. Årets
toppnotering är i nivå med de senaste åren.
Två individer översomrade och rapporterades ofta från Övre Föret, Uppsala. Förekomsten
av bläsgäss under hösten var betydligt sämre än
under våren. Enstaka individer iakttogs under
september och oktober vid i första hand Hjälstaviken, Vendelsjön och Ledskär. Som mest
rapporterades 9 ex. Hjälstaviken 25/10 (Peter
Jacobsson) och 4 ex. Solvallamossen, Kärven
2/10 (Tomas Kjelsson, Sören Andersson).
Rapporter om sträckande bläsgäss var få även
under hösten och det högsta antal som har rapporterats är 16 ex. mot S Björns skärgård 24/9
(Magnus Renmyr).
LB

Fjällgås Anser erythropus CR
Under våren rastade 3 ex. vid Hjälstaviken 10/4
(Jean-Paul Lösing m.fl.) och 26–27/4 (Pekka
Westin m.fl.) samt likaledes 3 ex. vid Ledskär
14–22/4 (Mats Edholm m.fl.). Det har sannolikt
varit frågan om totalt sex individer på dessa två
lokaler. Därtill finns det observationer av två
sträckande fåglar; 1 ex. mot NO Harbo 7/4
(Weine Erlandsson) och 1 ex. mot N Hågadalen
17/5 (Bo Söderström).
Från hösten rapporterades fjällgäss från
Hjälstaviken under perioden 18/8–7/10. Som
mest noterades 54 ad. 29/9 (Kermith Illerbrand, Pekka Westin m.fl.) och som mest 28
1K-individer 23/9 (Fredrik Bondestam). Sammantaget innebar det minst 82 rastande fjällgäss
vid Hjälstaviken under hösten. Det är något
fler än det tidigare rekordet (=75 ex., 2009).
Hybridungar mellan fjällgås och vitkindad gås
observerades även denna höst, som mest 6 ex.
20/9 (Holger Schielzeth).
LB
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Grågås Anser anser
Högsta antal rastande som rapporterades under
våren var cirka 3 200 ex. 23/3, därav 2 600 ex.
vid Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.). Rastande
rapporterades även från andra lokaler vid samma tid och en bedömd vårtopp i rapportområdet
blir cirka 3 900 ex. omkring 26/3, därav cirka
2 000 ex. vid Hjälstaviken (Fabian Steen, Camilla Adlerteg). Den viktigaste rastplatsen under våren var således, som vanligt, Hjälstaviken.
Häckningsindicier har rapporterats och bl.a.
har sammanlagt 299 årsungar inräknats på ett
flertal lokaler. Som mest rapporteras 104 ex.
från Hjälstaviken 8/5 (Rickard Wahlqvist),
men även några andra antal kan nämnas: 55
ex. Kärven 25/6 (Tomas Kjelsson) samt vardera
25 ex. Vendelsjön (Anssi Laurila) och Hamra,
Tämnaren (Lars Gustavsson). Därtill rapporteras sammanlagt 20 ungkullar, som mest 8 i
Kundbysjön 24/5 (Joakim Ekman). För övrigt
kan nämnas att årets grågåshäckningar i Björns
skärgård i nästan samtliga fall misslyckades som
en följd av minkpredation (Ulrik Lötberg).
Den högsta dagssumman rastande under hösten blev cirka 15 600 ex., varav cirka 15 000 ex.
Hjälstaviken (Pekka Westin, Bo Bengtsson), den
6/9. Den bedömda hösttoppen i rapportområdet
omfattade cirka 18 900 ex. den 6/9 vilket innebär att Hjälstaviken var den i särklass viktigaste
lokalen för arten även under denna årstid. Andra
lokaler med stora antal rastande var: som mest
4 600 ex. Vendelsjön 17/9 (Kenneth & Thomas
Pless) och som mest 2 400 ex. Ledskär 23/10
(Mats Edholm, Brita Tibell).
Sammanfattningsvis kan om grågåsåret
sägas att det i stora drag var en upprepning av
fjolåret. Tidpunkten för topparna och deras
höjd stämmer väl med 2010. Hur många grågäss
det fanns i Tämnaren hösten 2011 vet vi inte
mycket om då bevakningen av sjön tyvärr var
mycket begränsad även denna höst. Antalet
rastande grågäss i rapportområdet (exklusive
Tämnaren) under de närmast föregående sex
höstarna har legat mellan 16 000 och 20 000
ex. Årets antal ansluter väl till detta intervall.
LB

[Stripgås Anser indicus]
Vid Vendelsjön uppehöll sig som mest 4 ex.
18/9–11/10 (Anssi Laurila m.fl.).
LB

Kanadagås Branta canadensis
Stora ansamlingar rapporterades från följande
lokaler under våren: som mest 500 ex. Hjälstaviken 26/3 (Fabian Steen), cirka 100 ex.
Lövstaslätten 27/3 (Jan Sundberg), cirka 100
ex. Kälsta, Österunda 4/4 (Bengt Ottosson) och
cirka 200 ex. Vendelsjön 6/4 (Kenneth Pless).
Även under juni och juli noterades några ganska
stora flockar, som mest cirka 200 ex. Ledskär
30/7 (Christian Ekstedt).
Enligt samma mönster som tidigare år
uppträdde betydligt större ansamlingar under
hösten spridda i Upplands slättområden. Fyrsiffriga antal noterades vid Vassunda, som mest
cirka 2 000 ex. 28/10 (Martin Tjernberg), och i
området Övre Föret – Lövstaslätten, som mest
cirka 1 500 ex. 18/9 (Erik Löfverberg). Minst
500 ex. registrerades på följande lokaler: cirka
500 ex. Vårhäll, Tämnaren 13/8 (Eskil & Fredrik Friberg), cirka 750 ex. Gimo damm 22/9
(Wilhelm Dietrichson), cirka 600 ex. Ullunda,
Tillinge 30/9 (Kermith Illerbrand) samt cirka
500 ex. Snesslingeberg, Börstil 22/10 (Tomas
Kjelsson, Benny Åhr).
Sammanfattningsvis ett uppträdande som
är i linje med föregående år.
LB
Vitkindad gås Branta leucopsis
Stora mängder rastande noterades traditionsenligt vid Hjälstaviken. Under våren noterades
minst 50 ex. under perioden 4/4–13/5 med
en topp på 460 ex. 20/4 (Pekka Westin). Motsvarande period under hösten var 11/8–13/10
med som mest cirka 4 200 ex. 14–15/9 (Pekka
Westin, Tom Sandström). I övrigt fanns mindre
ansamlingar, vanligtvis färre än 25 ex., spridda
över rapportområdet under hösten. De två
toppnoteringarna vid Hjälstaviken är i nivå med
motsvarande föregående år.
Följande rapporter om häckningar har inkommit: 5 par – samtliga misslyckades – Björns
skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.); 10 par – sex par
lyckades troligen – Lövstabukten (Ulrik Lötberg m.fl.); 2 par Väringsö, Länna (Ulf Linell);
1 par – lyckad häckning – Sennebyhaken (Jan
Andersson m.fl.) och 1 par – lyckad häckning – Smultrongrund, Björkö-Arholma (Mats
Gothnier). Permanenta revir har dessutom rap-

porterats från Herräng, Häverö (Rolf Vestberg)
och Skatudden (Mats Edholm, Brita Tibell).
Alla dessa rapporter härrör från kusten, men
det finns skäl att tro att antalet häckningar i
främst denna miljö är rejält underrapporterat. LB
Prutgås Branta bernicla
Från våren finns två rapporter om vardera
1 rastande ex., dels vid Viksta 5–16/4 (Patrick
Fritzson m.fl.) dels vid Hjälstaviken 16–25/4
(Annika Rastén m.fl.).
	De flesta prutgässen noterades, som vanligt, under hösten och då företrädesvis som
sträckande mot söder eller sydväst längs kusten.
Tyngdpunkten i passagen låg i andra halvan av
september och de största noteringarna var: vid
Skatudden 35 ex. 17/9 (Andreas Djurberg); vid
Svenska Högarna 60 ex. 18/9, 21 ex. 19/9 och
24 ex. 22/9 (Helge Röttorp); vid Skåpgubben,
Gräsö 40 ex. 25/9 (Göran Ormestad) samt
i Björns skärgård 40 ex. 3/10 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Avslutningsvis kan ett par sena noteringar
nämnas: 25 ex. Rönnskärs udde 5/11 (Anders
Jansson m.fl.) och 24 ex. Håknäs, Vätö 6/11
(Staffan Öström).
Sammantaget kan sägas att höstens passage
var ovanligt svag och i antal inte i närheten av de
som kan noteras höstar med mer ostliga vindar.
LB

Gravand Tadorna tadorna
Årets första rastade vid Sennebyhaken 28/3
(Jan Andersson), men det dröjde bara fyra
dagar innan nästa observation följde; 3 ex. mot
N Örsten, Singö 1/4 (Fredrik Bondestam).
Därefter rapporteras arten från åtminstone
ett tiotal lokaler längs kusten och i skärgården
under april–maj. Flertalet av dessa kustlokaler
är väl besökta av fågelskådare och den kanske
mest frekventerade, Ledskär, uppvisar flest rapporter med som mest 4 ex. 10/4–22/5 (Bengt
Säfström m.fl.). Medan det rapporterades
många observationer från kusten finns endast
två vårfynd från inlandet: 1 ex. Hjälstaviken 4/4
(Kermith Illerbrand) och 1 ex. Övre Föret 22/5
(Sven Wijk).
Endast en säkerställd häckning, dock misslyckad, har rapporterats och det från den redan
tidigare för arten kända häcklokalen Björns
Fåglar i Uppland 4 2012
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Sångsvan, Cygnus cygnus, Skråmsta viltvatten 1 maj 2011. Foto: GÖRAN HAGLUND

Vitkindad gås, Branta leucopsis. Kalmarviken Bålsta
25 september 2011. Foto: GÖRAN HAGLUND
Fjällgås, Anser erythropus,
med hybridavkomma.
Hjälstaviken 11 september
2011.
Foto: GÖRAN HAGLUND

Sädgås, Anser fabalis.
Mora stenar 23 mars 2011
Foto: TORBJÖRN SJÖLIN
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Knipa, Bucephala clangula.
Kalmarsand
Bålsta 9 april 2011.
Foto: GÖRAN HAGLUND

Gräsand, Anas platyrhynchos. Reningsverket Uppsala
23 maj 2011. foto: Torbjörn sjölin

Bläsand, Anas penelope.
Broängarna, Upplands bro
29 oktober 2011.
Foto: GÖRAN HAGLUND

Storskrake, Mergus
merganser. Råstasjön, Solna 27
januari 2011.
Foto: GÖRAN HAGLUND

Vigg, Aythya fuligula. Kalmarviken Kalmarsand Bålsta 9 april 2011.
Foto: GÖRAN HAGLUND
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Ejder, Somateria mollissima. Foto: Roine Karlsson

Vit stork, Ciconia ciconia. Hemålagärdet, Knutby 19 maj 2011. Foto: Leif Gustavsson
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Kricka, Anas crecca.
Foto: GÖRAN HAGLUND

Sparvhök, Accipiter nisus. Ulva Kvarn februari 2011.
Foto: jan ryding

Havsörn, Haliaeetus albicilla. Foto: Roine Karlsson
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skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.). I övrigt finns
ett flertal iakttagelser av enstaka individer eller
par från ett tiotal andra möjliga eller tänkbara
häckningslokaler under häckningstid.
Även från sensommaren och hösten föreligger
det fynd av arten på några få lokaler. Redan den
11/8 sågs 3 1K-fåglar i Hjälstaviken (Marianne
Sundqvist m.fl.), men en vecka senare, 18/8,
hade antalet ökat till 5 årsungar (Pekka Westin
m.fl.). Arten sågs sedan från och till på lokalen
fram t.o.m. 27/9, som mest 7 ex. 18/9 (Nina
Janelm m.fl.). Ledskär är en lokal som brukar
kunna bjuda på gravänder också under hösten
och så även detta år. Här noterades gravänder
från och till under perioden 30/8–3/10 med
som mest 8 1K-fåglar 8–9/9 (Fredrik Bondestam m.fl.). Därtill finns ytterligare några
iakttagelser rapporterade från denna årstid.
Sammanfattningsvis ett mer eller mindre normalt uppträdande. Man kan dock undra var de
ungfåglar som setts har kläckts; här i Uppland
eller på annat håll.
BD
[Mandarinand Aix galericulata]
Även om det har setts mandarinänder i Enköping också detta år: 1 honf. 31/3, 2 honf. 4/9 och
1 honf. 17/9–6/12 (Christina Holmberg m.fl.),
finns det inga indikationer i övrigt på eventuell
häckning. Arten har setts även på andra lokaler:
1 par Övre Föret 22/3 (Mats Wilhelm) samt
1 hane 7/4 (Weine Erlandsson) och 26/5 (Hans
Nissen m.fl.), 1 hane Hånsta, Lena 5/4 (Richard
Brahmstaedt), 1 hane Kärven 27/4 (Tomas
Kjelsson), 1 ex. Karlholmsbruk, Västland 14/5
(Kjell Ståhlberg) och 1 hane i viltvatten S
Adamsberg, Rimbo 17/5 (Bill Douhan). BD
Bläsand Anas penelope
Årets första, vardera 2 ex., rapporteras från Hjälstaviken (Matz Carlsson) och Rönnskärs udde
(Jacob Rudhe) 1/4. När väl primörerna hade
anlänt fyllde det snabbt på och under april och
början av maj noterades större antal rastande (≥
50) på följande lokaler: Hjälstaviken 5–28/4,
som mest 105 ex. 8/4 (Pekka Westin); Vendelsjön 9–24/4, som mest 320 ex. 18/4 (Anders
Arnell); Ledskär 13/4–3/5, som mest cirka 100
ex. 5/4 (Lasse Sunnerstig m.fl.); Lövstaslätten
13–17/4, som mest cirka 80 ex. 15/4 (Fredrik
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Bondestam) samt cirka 50 ex. Sävasta, Viksta
16/4 (Håkan Rune) och cirka 100 ex. Tegelsmora kyrksjö 23/4 (Mats Wilhelm).
Inga säkra häckningar har konstaterats, men
upp till fem par uppträdde under omständigheter som indikerade häckning (parning, letande
boplats etc.) i Björns skärgård, även om inget av
dessa eventuella häckningsförsök resulterade i
ungar (Ulrik Lötberg m.fl.). I övrigt finns rapporter om enstaka eller smärre antal individer
från ett flertal lokaler under häckningstid, men
i de allra flesta fall var det säkerligen frågan om
översomrande fåglar.
Retursträcket kom som vanligt igång på
allvar mot slutet av augusti och från första
halvan av september finns höga sträcksummor
(≥ 1 000) rapporterade från tre dagar: 1 450
ex. mot S Skatudden 4/9 (Mats Edholm), cirka
1 000 ex. mot S Rönnskärs udde (Bill Douhan)
och Arholma 10/9 (Fredrik Friberg m.fl.) samt
1 645 ex. mot S Skatudden 11/9 (Brita Tibell,
Mats Edholm). I samband med att stora antal
passerade Uppland på sträck i början av september inräknades även så många som cirka
700 ex. rastande Ledskär 9/9 (Mats Edholm,
Brita Tibell).
BD
Snatterand Anas strepera
Sammantaget har i storleksordningen ett
hundratal häckande par rapporterats från
rapportområdet, hälften vardera från kusten
respektive inlandet: 36 par Björns skärgård, 4
par Lövstabukten (Ulrik Lötberg m.fl.), 1 par
Karlholmsviken (David Hammarberg m.fl.),
30 par i Tämnaren (Ulrik Lötberg m.fl.), 6 par
Klardammen, Dannemora (Ragnar Hall m.fl.),
1 par Husbydammarna, Lena (Patrick Fritzson)
samt uppskattningsvis 25 par Hjälstaviken
(Pekka Westin m.fl.). Det är något färre jämfört
med föregående år, men det kan mycket väl vara
en följd av sämre rapportering och inte en reell
nedgång i det häckande beståndet.
Från hösten finns endast en rapport om ett
större antal rastande (≥ 50) och det var 117 ex.
Tämnaren 7/9 (Ulf Blom). Just Tämnaren är
känd för att kunna hysa många snatteränder
under hösten, men uppföljningen är tyvärr
bristfällig.
BD

Kricka Anas crecca
Inga vinterfynd finns från årets inledning. Årets
första var istället 2 ex. Kalvskäret, Singö 17/3
(Raoul Wexius). Vårflyttningen var som intensivast under april då stora antal (≥ 100) rastande
rapporteras från ett flertal lokaler: Hjälstaviken
4/4–1/5, som mest minst 575 ex. 5/4 (Pekka
Westin m.fl.); Övre Föret 6–22/4, som mest
cirka 180 ex. 14/4 (Johan Södercrantz); Vendelsjön 6/4–5/5, som mest minst 1 200 ex.
20/4 (Anders Eriksson m.fl.); Lövstaslätten
10–18/4, som mest cirka 350 ex. 14/4 (Weine
Erlandsson m.fl.); Tegelsmora kyrksjö 10–25/4,
som mest cirka 300 ex. 17 och 23/4 (Anders
Eriksson m.fl.); Hederviken, 100 ex. 12/4 (Olle
Mauritzon); Ledskär 15–30/4, som mest 220
ex. 21/4 (Per-Erik Holmlund); Sävasta, Viksta
15–17/4, som mest cirka 250 ex. 15/4 (Patrick
Fritzson); Landsbergaslätten, 260 ex. 19/4
(Kalle Källebrink); Kalvnäset, Tämnaren, minst
200 ex. 20/4 (Lars G Åberg); Salsta, Lena, 120
ex. 20/4 (Patrick Fritzson); Kundbysjön, 139 ex.
20/4 (Jan Andersson); Mumsarby, Dannemora,
130 ex. 26/4 (Annika Rastén); Funbosjön, 150
ex. 27/4 (Vera Noest) samt Husbydammarna,
cirka 100 ex. 3/5 (Torbjörn Ebenhard).
	Det skulle vara intressant att veta hur många
krickor, och andra simänder, som maximalt
rastar i rapportområdet under våren, men det
skulle krävas en massiv insats av många skådare
för att klara av detta med ett hyfsat resultat.
	Redan i juni hade det ansamlats tresiffriga
antal i Hjälstaviken och störst antal som rapporterats under respektive månad fram t.o.m.
november var: juni 350, juli 400, augusti 740,
september 400, oktober 250 och november
340. För att ge en uppfattning om när och var
det kan finnas stora antal rastande (≥ 100) även
på andra håll under sommar och höst lämnas
följande redovisning från 2011: Vendelsjön
18/6–7/11, som mest cirka 300 ex. 25/9 (Anssi
Laurila m.fl.); Hargsviken 8–15/8, som mest
cirka 200 ex. 12 och 15/8 (Wilhelm Dietrichson); Ledskär 8/8–16/9, som mest 620 ex. 17/8
(Holger Schielzeth m.fl.); Karlholmsviken, 110
ex. 13/8 (Fredrik & Eskil Friberg); Jönsbolssjön,
Almunge, 100 ex. 21/8 (Benny Åhr m.fl.) samt
Klardammen, 105 ex. 28/8 (Johan Södercrantz
m.fl.).

Relativt stora antal på sträck har rapporterats från Väddökusten i slutet av augusti samt
i början av september och de största (≥ 200)
summorna kan nämnas: vid Sennebyhaken 529
ex. mot S 21/8 (Bo Granberg m.fl.) och 202 ex.
mot S 1/9 (Jan Andersson) samt vid Skatudden
205 ex. mot S 20/8 (Kimmo Kangasvieri). BD
Gräsand Anas platyrhynchos
Det är svårt att veta vad som kan vara av intresse att berätta om en så vanlig art som denna,
men de allra största ansamlingarna (≥ 500) kan
ändå vara värda att nämna. Från våren finns två
dylika att rapportera: cirka 500 ex. Hjälstaviken 5/4 (Pekka Westin) och cirka 500 ex.
på en översvämning Lövstaslätten 13/4 (Owe
Rosengren m.fl.). Från slutet av september fanns
det åter minst 500 rastande ex. i Hjälstaviken
och som mest räknades cirka 1 100 ex. så sent
som 30/10 (Martin Tjernberg) och cirka 760
ex. 3/11 (Yngve Hareland). En annan välkänd
lokal som också hyste stora antal var Ledskär
där minst 500 ex. inräknades 7–28/8, som mest
minst 800 ex. 28/8 (Svante Söderholm). Avslutningsvis även cirka 500 ex. i Kallrigafjärden
22/10 (Tomas Kjelsson).
BD
Stjärtand Anas acuta NT
De första individerna för året, 6 ex., rapporteras
från Hjälstaviken 3/4 (Torbjörn Ebenhard m.fl.)
och huvudpassagen pågick sedan i ungefär en
månad innan den började tunnas ut. Inga stora
antal har rapporterats, men följande summor
kan ändå nämnas: som mest 20 ex. Vendelsjön
16/4 (Anssi Laurila m.fl.) och som mest 10 ex.
Hjälstaviken 23/4 (Ingemar Johansson m.fl.).
En misslyckad häckning registrerades i Björns
skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.), men i övrigt
inga rapporter som får oss att direkt misstänka
häckning. Man kan dock undra över ursprunget
för de 4 1K-fåglar som sågs i Hjälstaviken redan
12/8 (Ragnar Hall).
Bortflyttningen var som vanligt igång redan
under andra halvan av augusti och den högsta
sträcksumman för året noterades redan 4/9 då
230 ex. passerade förbi Skatudden (Mats Edholm, Brita Tibell). Höstens näst största antal på
sträck var blygsamma 50 ex. mot S samma lokal
11/9 (Brita Tibell, Mats Edholm). De grunda
Fåglar i Uppland 4 2012
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vattnen vid Ledskär passar även stjärtänder och
härifrån rapporteras de största antalen rastande
under hösten; som mest cirka 100 ex. både 31/8
(Anders Johansson) och 9/9 (Mats Edholm,
Brita Tibell).
BD

portområdet. Utöver dessa finns det säkerligen
ytterligare par, i första hand i skärgården, och
det finns inga skäl att tro annat än att beståndet
i sin helhet är på åtminstone samma nivå som
föregående år.
BD

Årta Anas querquedula VU
Trots en sen vår tycks även årtorna varit snabba
ur startgroparna med den första rastande i
Hjälstaviken redan 7/4 (Yngve Meijer). Arten
rapporteras sedan från ett flertal lokaler under
våren med Hjälstaviken, Vendelsjön och Övre
Föret som de kanske säkraste. Som mest inräknades 14 ex. i Hjälstaviken 14/5 (Holger
Schielzeth) och 9/6 (Johan Månsson).
Tre säkerställda häckningar detta år: minst
1 par Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.), 1 par
(hona med 8 pull.) Husbydammarna, Lena
(Patrick Fritzson) och minst 1 par (hona med
8 pull.) Vendelsjön (Anders Haglund m.fl.). Tre
häckningar är i linje med närmast föregående
år, men det är, som vanligt, troligt att det fanns
ytterligare åtminstone något häckande par i
Hjälstaviken respektive Vendelsjön. Utöver
dessa tre lokaler finns det fynd från flera andra,
men som vanligt finns det få iakttagelser rapporterade från perioden efter mitten av maj. Mer
eller mindre möjliga häckningslokaler med fynd
efter denna tidpunkt är, Kärven, Senneby viltvatten på Väddö, Sörsjön, Trunsta träsk i Knivsta
samt Övre Föret. Av dessa är det främst Kärven,
Sörsjön samt Trunsta träsk som skulle kunnat ha
haft något häckande par. Sammanfattningsvis
kan antas att det, utifrån rapporteringen, inte
finns några skäl att tro annat än att det antal
par som uppskattades häcka i Upplands rapportområde 2011 är i nivå med föregående år,
d.v.s. ett tiotal par.
BD

Brunand Aythya ferina NT
Säkerställda häckningar har rapporterats från
åtta lokaler: 1 par (+kull) Herräng, Häverö;
2 par (+kullar) i viltvatten vid Eriksberg, Almunge; minst 2 par (+kullar), Kärven, Almunge;
2 par (+kullar) Nyländadammen, Harg; 1 par
(+kull) södra Vendelsjön, 1 par (+kull) Hjälstaviken, 1 par Vidskär, Tämnaren samt 8 häckande
par Sörsjön, Tämnaren. Vad gäller uppgifterna
från Tämnaren skriver rapportören (Ulrik Lötberg) att brunanden minskar i Sörsjön och att
antalet häckande par kanske har halverats under
de senaste tio åren. Bakomliggande orsaker till
detta är oklara.
ML

Skedand Anas clypeata
Tvåsiffriga antal häckande par har rapporterats
från tre lokaler enligt följande: 52 par Björns
skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.), 27 par Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.) och 10 par Nyländadammen, Harg (Wilhelm Dietrichson m.fl.).
Utöver dessa 89 par har rapporter om par på
andra lämpliga häckningslokaler inkommit och
sammantaget torde det röra sig om i storleksordningen cirka 130–140 häckande par i rap-
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Vigg Aythya fuligula
Endast en större ansamling (≥ 1 000) har rapporterats från året som gått; cirka 1 750 ex.
Kapellskär 2/2 (Jan Andersson). Från Lövstabukten rapporteras 53 häckande par, men
flertalet misslyckades med att få fram några
ungar (Ulrik Lötberg m.fl.).
ML
Bergand Aythya marila VU
Från årets inledning föreligger tre vinterfynd:
7 ex. Bokobbshällorna, Björkö-Arholma 7/1
(Niklas Hjort), 3 hanar Kapellskär 31/1 (Bo
Granberg) och 1 hona Sennebyhaken 12/1
(Janne Svedberg).
Efter fem år med konstaterade häckningar
finns ingen rapporterad från 2011, men en
handfull fynd från sommaren av enstaka individer har inkommit från kusttrakterna i norr.
Berganden är ingen vanlig art i rapportområdet och den största flock som rapporterats är 28
ex. Skvallerhamnsudden, Arholma 6/11 (Eskil
& Fredrik Friberg).
	Året avslutades med några decemberfynd
från kusten: 20 ex. Kallrigafjärden 7/12 (Martin Amcoff), 1 hona Simpnäs 25/12 (Björn
Lindkvist) och 22 ex. Byholma, Väddö 31/12
(Torbjörn Johansson).
ML

Ejder Somateria mollissima NT
Endast tre rapporter om fyrsiffriga antal har
inkommit från detta år, alla från Svenska Högarna: cirka 7 000 ruggande gudingar 27/5 (Bill
Douhan), cirka 1 000 ex. mot S 22/9 (Helge
Röttorp) och cirka 5 000 ex. mot SV 1/10
(Anders Eriksson m.fl.).
Ejdern har det svårt med häckningen i
skärgården och arten tycks fortsätta att minska
i antal. Vad som ligger bakom den negativa
utvecklingen är osäkert, men det finns all anledning att lägga ned möda på att ta reda på
varför ejdern har det svårt.
ML
Alfågel Clangula hyemalis EN
Stora ansamlingar finns längs kusten och i
skärgården under vintern, men från januari
finns denna gång endast en rapport om ett
fyrsiffrigt antal: cirka 1 600 ex. Sennebyhaken
21/1 (Fredrik Bondestam). På Svartlögafjärden,
Blidö ligger det ofta stora antal under våren och
en rapport berättar om cirka 3 000 ex. här 4/4
(Claes Kyrk).
	I samband med vårsträcket finns några fynd
från inlandet: 2 ex. Vendelsjön 5/4 (Anders
Arnell, Patrick Fritzson), 1 hane Övre Föret
13/4 (Malin Gingnell m.fl.), 2 ex. Skarholmen,
Uppsala 16/4 (Ragnar Hall) och 1 hane Vårhäll,
Tämnaren 25/4 (Peter Schmidt, Karl Göran
Andersson).
Enstaka översomrande alfåglar finns sannolikt varje år i skärgården, men antalet fynd är
alltid få. Från 2011 finns två rapporter: 1 par
Svartlögafjärden 6/6 (Anita Karlén) och 1 hane
Sennebyhaken 10–20/8 (Bo Granberg, Jan
Andersson).
Under oktober fyller det som regel snabbt
på med alfåglar längs kusten och stora antal (≥
3 000 ex.) har rapporterats från Svenska Högarna i oktober – cirka 3 000 ex. 8 (Anders Eriksson m.fl.) och 20/10 (Bill Douhan) samt från
Rönnskärs udde/Sennebyhaken under oktoberdecember, bl.a. 3 000 ex. 20/10 (Carl-Johan
Mannheim), 4 000 ex. 1/11 (Jan Andersson)
och 4 500 ex. 20/12 (Fredrik Bondestam).
	Alfågeln har minskat kraftigt som övervintrande i Östersjön under senare år, men det finns
ingenting i rapporteringen från Uppland som
indikerar detta. Vi skall dock vara medvetna

om att rapporteringen är bristfällig och att de
rapporter som inkommer nästan uteslutande
kommer från just Väddökusten och Svenska
Högarna. Hur många alfåglar som finns i skärgården däremellan är dåligt känt. Det är för
övrigt svårt att skapa sig en rättvis uppfattning
om hur många alfåglar det rastar på havet då
de vanligtvis ligger långt ut från land. De rapporter som inkommer bygger nästan alltid på
grova uppskattningar i samband med uppflog.
Rapporter om fler än 4 000 alfåglar är ovanliga.
I Svalans arkiv hittas endast en handfull sådana:
cirka 5 000 ex. vid Sennebyhaken/Rönnskärs
udde 17/11 2008 och 4 200 ex. 1/11 2009 samt
5 000 ex. Svenska Högarna 8/10 2007. Den i
särklass största ansamlingen som rapporterats
är hela 10 000 ex. Kudoxafjärden, Rådmansö
20/4 2008.
	Avslutningsvis ett höstfynd från inlandet:
1 ex. Vendelsjön 13 (Bernt Thorssell) och 19/11
(Weine Erlandsson, Anssi Laurila).
ML
Sjöorre Melanitta nigra
Från årets två inledande vintermånader finns
endast två fynd rapporterade, som mest 2 ex.
Simpnäs 7–8/1 (Niklas Hjort). I samband med
vårsträcket finns ett flertal rapporter om rastande i inlandet, som mest 60 ex. Skarholmen,
Uppsala 5/5 (Raoul Wexius, Staffan Lindén).
Från höststräcket rapporteras stora antal
(≥ 500) från två dagar i början av september:
den 4 med 870 ex. mot SO Björn (Ulrik Lötberg m.fl.), 1 600 ex. mot S Skatudden (Mats
Edholm, Brita Tibell) och 664 ex. mot S Sennebyhaken kl. 07.25–09.05 (Bo Granberg)
samt den 10 med 1 138 Arholma (Eskil Friberg
m.fl.) och 573 ex. Söderarm under morgonen
(Magnus Liljefors m.fl.).
	Dagssummor överstigande tusentalet
sträckande är ovanliga och det är sällan två
sådana dagar infaller under en höst. Sjöorrens
höststräck är rejält utdraget i tiden, från juli till
in i november, men stora antal har vanligtvis rapporterats från första halvan av september. Den
högsta dagssumman som rapporterats, 2 410
ex. mot S Skatudden, är dock från 18/10 1982.
Från december rapporterades rastande sjöorrar
under hela månaden vid Sennebyhaken, som
mest 26 ex. 31/12 (Raoul Wexius m.fl.). ML
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Svärta Melanitta fusca NT
Det är svårt att utifrån rapporteringen skapa sig
en vettig bild av huruvida det häckande beståndet ökar eller minskar, men det finns ändå vissa
indikationer på en uppgång på en del håll. Ett
par rapporter om relativt stora antal sannolikt
häckande par kan berättas: 70 par Svenska Högarna (Bill Douhan) och 48 par Björns skärgård
(Ulrik Lötberg m.fl.).
Ett tiotal rapporter om fynd i december
har inkommit. Utöver som mest 13 ex. längs
Väddökusten sågs också så många som 45 ex.
rastande Rävsten, Gräsö 14/12 (Martin Amcoff). En ovanligt stor flock för att vara så sent
på året.
BD
Knipa Bucephala clangula
Den stora ansamlingen vid kusten, mellan Kapellskär och Östernäs, från i december fanns kvar
in på det nya året och som mest noterades så
många som cirka 3 200 ex. i området 22/1
(Svante Söderholm m.fl.). Ytterligare tre rapporter om stora antal (≥ 500) finns, alla från
Björn, där som mest cirka 750 ex. inräknades
12/9 (Musse Björklund) och cirka 800 ex.
25/10 (Ulrik Lötberg m.fl.).
BD
Salskrake Mergellus albellus NT
Arten tycks bli allt talrikare som övervintrande i skärgården och längs kusten. Från
januari–februari rapporterades regelbundet
flockar i storleksordningen ett 20-tal individer
från Väddökusten samt från flera lokaler på
Rådmansö. Som mest inräknades 39 ex. mot
S Simpnäs 6/1 (Niklas Hjort) och 50 ex. vid
Tjockö 12/2 (Åke Lindelöw). Under samma
tid noterades mindre antal vid Biotestsjön, men
den 27/2 fanns här plötsligt så många som 94
ex. (Holger Schielzeth) och några dagar senare,
den 2/3, inräknades 117 ex. (Mats Edholm).
Rimligtvis var det fåglar söderifrån som hade
bättrat på antalet här.
Även om arten inte tillhör rapportområdets häckfåglar rapporteras i stort sett årligen
sommarfynd och från detta år föreligger två:
1 hona Klardammen, Dannemora 3/6–24/8
(Curt Johnsson m.fl.) och 1 hona förbiflygande
Rödhäll, Hållnäs 3/6 (Anssi Laurila).
Under senhösten uppträdde åter stora an-
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samlingar i rapportområdet och vid fyra tillfällen har tresiffriga antal rapporterats, dels från
Tämnaren: 275 ex. 2/11 (Raoul Wexius, Staffan
Lindén), 125 ex. 10/11 (Göran & Kristina Frisk)
samt 200 ex. 12/11 (Ulf Blom) dels från Skedviken: 162 ex. 6/11 (Bill Douhan). Utöver dessa
lokaler har även Ledskärs- och Karlholmsviken
rapporterats hysa flockar innehållande upp till
50 ex. och därtill kan 70 rastande ex. nämnas
från Torkeln i Lövstabukten 12/11 (Tommy
Löfgren). Från december föreligger blygsamma
sex fynd.
	Ansamlingen av 275 ex. i Tämnaren är den
största i rapportområdet som finns rapporterad
i Svalan sedan 1990. Den enda noteringen som
är i närheten är 243 ex. i Skedviken 11/11 2007
vilken med årets, är de enda som avser minst
200 individer. Historiskt finns dock än högre
antal rapporterade från just Tämnaren: 342 ex.
23/10 1977 och 370 ex. 23/10 1978 (FiU 5:46
respektive FiU 6:62).
ML
Småskrake Mergus serrator
Från våren föreligger som vanligt ett antal fynd
av rastande småskrakar i våra insjövatten, denna
gång under perioden 3/4–11/5, med som mest
15 ex. Tämnaren 25/4 (Peter Schmidt m.fl.).
	Det finns endast en inkommen rapport som
möjligen skulle kunna indikera en inlandshäckning; 1 par Hagviken (Mälaren), Kalmar 31/5
(Patrik Rhönnstad m.fl.), och vi frågar oss åter
om arten finns kvar som häckfågel i rapportområdets sötvatten. En guldstjärna till den som kan
hitta bevis för att det fortfarande förhåller sig
så!		
BD
Storskrake Mergus merganser
Endast två rapporter om stora antal (≥ 500) har
inkommit, en från våren: cirka 650 ex. Ledskär
15/4 (Weine Erlandsson, Ingrid Åkerberg) och
en från hösten: cirka 3 000 ex. Tämnaren 12/11
(Ulf Blom). I övrigt har cirka 400 ex. rapporterats vid ett tillfälle, 300–350 vid fyra, 250–300
vid sex och 200–250 ex. vid ett dussin tillfällen.
Inga rapporter om stora antal har inkommit från
vare sig Skedviken eller Limmaren, lokaler som
brukar hysa fyrsiffriga antal under senhösten,
och man kan fråga sig om detta beror på bristande rapportering eller om det inte fanns några

ansamlingar här? Har arten möjligen minskat i
antal eller väljer den numera att rasta på lokaler
utanför Uppland?
ML
Rapphöna Perdix perdix NT
Årets sammanställning är, som närmast föregående, i princip en redovisning av de områden
där utsättning av rapphöns sker! Några ”äkta”
rapphöns lär knappast finnas kvar i Uppland.
Håbo kommun: 1 ex. överkörd Wij, Övergran
17/6 (Sven Erik Swanqvist, Bjarne Hallman)
och 5 ex. Svannäs, Hjälstaviken (intill bur)
10–23/10 (Holger Schielzeth, Tom Sandström).
Enköping kommun: 5 ex. Landsbergaslätten,
Biskops-Kulla 2–16/1 och 2 ex. 26/3 (Anders Sennmalm m.fl.), 4 ex. Vånsjö, Torstuna
8/1–19/2 (Ragnar Hall m.fl.), 1 sp. NV delen
Hjälstaviken 15/4 (Mats Brisegård) och 15/6
(Marcus & Lasse Teveborg), 1 ex. Åhl, Skattmansöådalen 21/9 (Bengt Ottosson), 13 ex.
Härvesta, Litslena 15/11 (Kermith Illerbrand),
1 ex. Vånsjöåsen 9/11 (Pekka Westin) samt 5
ex. Vreta gård, Bred 23/12 (Anders Westerlund). I södra delen av Rydaslätten släpptes
under hösten cirka 1 500 rapphöns för träning
av fågelhundar! Tierp kommun: 1 sp. Kättslinge, Vendelsjön 11/6 (Tobias Hammarberg).
Norrtälje kommun: 1 ex. Rimbo 8/1 (Roland
Sjölander), 5 ex. Håsta, Gottröra 16/1–5/3
(Anders Eriksson m.fl.), 1 ex. Sennebyhaken
(!!) 8/4 (Jan Andersson) och 1 ex. HusbySjuhundra kyrka 29/4 (Håkan Sahlin). Uppsala
kommun: 1 sp. Kuggebro, Uppsala 12/5 (Björn
Lundgren), 1 sp. Tjocksta, Danmark 3/6 (Ulf

Florman), 1 ex. Lövsta, Funbo 4/9 (Henrik
Berg), 15 ex. Bälinge kyrka – Målsta 16/10
(David Hammarberg) och 6/11 (Nils-Olof
Jerling), 3 ex. Hässelby, Stamsjön 20/10 (Mats
Edholm, Brita Tibell), 20 ex. Kipplingeberg,
Bälinge 21/10 (Thomas Pless), flera flockar
(7–15 ex.) i anslutning till Edenhof golfbana,
Bälinge 30/10–6/11 (Kenneth Pless m.fl.),
6 ex. Drälinge, Björklinge 21–29/12 (Lillemor
1
Svedin) samt 6 ex. Hånstaslätten,
Lena 21/12
(Petter Haldén). I anslutning till flocken vid
Kipplingeberg 21/10 lämnar
observatören
1
följande kommentar: ”Man har släppt ut stora
mängder rapphöns från herrgården
som sprider
1
ut sig i ett stort område. Senaste veckorna har
1
vi sett småflockar dagligen.” Knivsta kommun:
4
7 ex. Tibble, Vassunda 23/1 (Anders Köling),
10(Tomas Pärt), 1 sp.
1 par Täby, Östuna 21/4
4 Douhan) samt 1
Östhamra, Östuna 1/6 (Bill
par med 3 ungar Tibble, Vassunda
29/7 (Anders
2
Köling).
MT
3
3

5

Vaktel Coturnix coturnix NT
4
Årets första spelande konstaterades på Lövstaslätten 14/5 och den sista hördes 5/9. Ännu
senare var de 2 ex. som1stöttes på Fjärdhun2
draslätten 22/9 (Sören Franceen).
Efter rekordåret 2007, med 286 spelande,
minskade antalet rapporterade påtagligt under
de följande tre åren; 107, 108 respektive 67.
Prognosen var därför inte alltför hoppingivande
inför 2011. Helt normalt anlände en del vaktlar
i maj innan det plötsligt, något oväntat, brakade
loss i början av juni.

Tabell 1. Antal spelande vaktlar rapporterade från Upplands rapportområde 1984-2011

Antal spelande vaktlar rapporterade från Upplands rapportområde 1984-2011
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Vid sommarens slut kunde ett nytt makalöst
rekord, efter en viss möda, summeras; minst 325
spelande i rapportområdet! För landskapets del
tillkommer 64 spelande i Upplandsdelen av
Stockholmstraktens rapportområde, d.v.s. totalt
389 i Uppland. Årets största ansamling, hela 16
ex., registrerades på Marma skjutfält (Tommy
& Oskar Löfgren). Härifrån rapporteras för
övrigt även 18 kornknarrar, 22 gräshoppsångare, 1 busksångare, 6 trädlärkor, nattskärra, orre,
slaguggla m.m.!
Den kommunvisa fördelningen blev som
följer: Enköping 74, Uppsala 68, Tierp 44, Norrtälje 38, Östhammar 30, Heby 27, Älvkarleby
16, Sala (del av) 14, Knivsta 8 och Håbo 6.
MT

Smålom Gavia stellata NT
Ett vinterfynd finns från januari; 1 ex. Tjärven,
Rådmansö 4/1 (Tomas Viktor). Vårsträcket kom
igång i april och ett par större sträcksummor kan
nämnas; 35 ex. mot N Understen, Singö 21/4
(Fredrik Bondestam) och 50 ex. mot N Örskär
24/4 (Martin Irestedt).
Som vanligt inga tecken på häckning, men
flera sommarfynd av sannolikt översomrande
individer har rapporterats som följer: 3 ex. mot
NO Rödhäll, Hållnäs 11/6 (Bo G Svensson); vid
Sennebyhaken 1 ex. mot S 30/6 (Jan Andersson), 1 ex. mot SO 3/7 (Bo Granberg) och 1
ex. rastande 5/7 (Jan Andersson, Bo Granberg),
1 ad. Björns skärgård 8/7 (Ulrik Lötberg m.fl.),
1 ex. mot S Skatudden 26/7 (Mats Edholm,
Brita Tibell) samt 1 ex. förbiflygande Gamla
Grisslehamn 27/7 (Jesper Norrby).
Från höstflyttningen kan följande höga sträcksummor nämnas: 42 ex. mot SO Understen,
Singö 9/9 (Fredrik Bondestam), 50 ex. mot S
Norrsten, Singö 1/10 (Fredrik Friberg m.fl.), 40
ex. mot SO Björn 3/10 (Ulrik Lötberg m.fl.),
255 ex. mot S Måssten, Singö 8/10 (Fredrik
Bondestam) och 30 ex. mot SO Arholma 6/11
(Fredrik & Eskil Friberg).
Bortsett från den höga sträcksumman 8/10
ett relativt normalt uppträdande för arten. FB
Storlom Gavia arctica
Först ut detta år var 1 ex. mot N Rönnskärs udde
19/3 (Roland Sjölander). Från vårsträcket finns
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några hyfsade sträcksummor värda att nämna:
60 ex. mot N Skatudden 15/4 (Thomas Johansson), 59 ex. mot N Rönnskärs udde 23/4
(Jacob Rudhe) samt 56 ex. mot N Skatudden
6/5 (Mats Edholm, Brita Tibell).
Sju konstaterade häckningar är bättre än
fjolårets fem, men ändå bara ett fåtal av alla de
par som egentligen häckar i rapportområdet
(87–90 häckande par påträffades vid en ej
heltäckande inventering 2006): vardera 1 par
i Rösjön, Söderby-Karl/Väddö (Bill Douhan),
Blåkaren, Häverö (Tony Mattsson), Stennässjön,
Skogs-Tibble (Yngve Hareland, Anders Jansson), viltvattnet Jägarmossen, Rimbo (Helge
Röttorp m.fl.), Slagsmyren, Morkarla (Mats
Edholm m.fl.) och Addarn, Skederid/Länna
(Tomas Viktor). I övrigt har i storleksordningen
27 par rapporterats under häckningstid från drygt
ett 20-tal möjliga häckningslokaler.
Från återflyttningen mot mer sydliga breddgrader finns bara en dagsumma som kan vara
värd att omtala: 59 ex. mot S Skvallerhamnsudden, Arholma 10/9 (Fredrik Friberg m.fl.). Inga
vinterfynd finns från början av året, men väl tre
från december: 1 1K Gamla Grisslehamn 11/12
(Yngve Hareland), 1 ex. mot N Rönnskärs udde
13/12 (Gunnar Siljestrand) och 2 ex. Sennebyhaken 30–31/12 (Göran Frisk m.fl.).
FB
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Smådoppingar fanns kvar i Biotestsjön in på
det nya året och här sågs som mest hela 8 ex.
3/1–19/3 (Lars Haneskog m.fl.). I övrigt finns
inga rapporter om arten från andra lokaler under årets inledande vintermånader. Det första
vårfyndet var 1 ex. Övre Föret 3–11/4 (Owe
Rosengren m.fl.), men den följdes snart av
obsar på andra lokaler: 1 ex. Årby, Lagga 6/4
(Per Johan Ulfendahl m.fl.), 1 ex. Vattensta,
Hökhuvud 6/4 (Mats Edholm, Brita Tibell), i
Hjälstaviken 1 ex. 10/4 (Åke Berg), 1 par 11/4
(Susanne Malm) och 1 sp. ex. 28/4–2/5 (Clas
Cronlund m.fl.), 1 ex. Hummelsta (i viltvatten?)
17–21/4 (Winand Synnerfalk), 1 ex. Kundbysjön 21/4 (Roland Sjölander), 1 ex. Tegelsmora
kyrksjö 24/4 (Nils-Erik Ewers, Leif Godin), 2
ex. Salsta, Lena 2/5 (Patrick Fritzson), 1 ex.
Övre Föret 8/5 (Lars Sund m.fl.), 1 ex. Trunsta
träsk, Knivsta 12/5 (Martin Fransson, Marcus

Eriksson) och 1 ex. Billerstena viltvatten, Altuna 15/5 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).
Häckningar har konstaterats på följande
lokaler: 1 par (med ungar) Östersjön, Horsskog, Östervåla (Lars Gustavsson), 1 par (2
kullar) Stor-Kärret, Dalby (Håkan Rune m.fl.),
minst 2 par (en kull vardera) Nyländadammen,
Harg (Wilhelm Dietrichson m.fl.) och 2 par
(ruvande) Hultmansdammen, Harg (Wilhelm
Dietrichson m.fl.). I Nyländadammen kan det
ha varit ytterligare ett eller två häckande par,
men säkra bevis saknas. Därtill sågs som mest
5 ex. i Lillsjön, Gryta 16/4–3/11 (Johan Södercrantz m.fl.) vilket talar för åtminstone något
häckande par även här. Sammantaget sex med
säkerhet häckande par och ytterligare tre troligen
häckande par.
Utöver vårfynden finns några iakttagelser
under juni även från andra lokaler än de med
säkerställda häckningar: 1 sp. ex. Klardammen,
Dannemora 9–18/6 (Oskar Wändell m.fl.) och
2 ad. Trunsta träsk 10/6 (Martin Fransson).
Under eftersommaren och hösten finns iakttagelser rapporterade från en dryg handfull lokaler, som mest max 4 ex. i kanalen vid Forsmarks
kärnkraftverk 23–28/11 (Wilhelm Dietrichson
m.fl.). Från december finns slutligen ett par
vinterfynd: 1 ex. Enköpings hamn 27–31/12
(Ingrid Åkerberg m.fl.) och 1 ex. Vindbron,
Kungsängen 30–31/12 (Ragnar Hall m.fl.).
Trots två stränga vintrar tycks smådoppingen, i motsats till t.ex. rördrom och kungsfiskare,
ha klarat sig bra och uppträdandet under året
är i nivå med åren 2004–2010.
FB
Skäggdopping Podiceps cristatus
Den alltid isfria Biotestsjön var den enda lokalen
med vinterfynd under början av året med 2 ex.
15/1–6/3 (Leif Östman m.fl.).
Från häckningstid kan följande kolonier av
format nämnas: 16 par Hjälstaviken (Pekka
Westin), 40 par Rotholmaviken, Häverö
(Rolf Vestberg m.fl.), 20 par Södersundet,
Rådmansö (Ulf Larsson, Magnus Bladlund)
och 35 par Sörsjön, Tämnaren (Ulrik Lötberg,
Lars Gustavsson). Från två av dessa lokaler har
kommentarer lämnats om häckningsutfallet.
Medan skäggdoppingen hade ett mycket bra
år i Sörsjön, ”många lyckade häckningar” (Ulrik

Lötberg), var utfallet i Hjälstaviken som vanligt
uselt, endast en eller två kullar (Pekka Westin).
	Andra rapporter om relativt stora antal
under häckningstid på lokaler som skulle kunna
indikera större häckningsförekomster är 65
ex. Lindholmen, Norrtäljeviken 8/5 (Jocke
Söderhäll), 40 ex. Rävsten, Gräsö 16/5 (Bengt
Ottosson) och 40 ex. Vendelsjön 28/5 (Joakim
Ekman).
Från sensommaren och hösten finns iakttagelser av stora ansamlingar från såväl kusten som
i inlandet, de två största var: 102 ex. Kniven,
Lövstabukten 24/7 (Per Johan Ulfendahl) och
130 ex. Skedviken 6/11 (Bill Douhan). Medan
ansamlingen i Lövstabukten är den största som
rapporterats härifrån var den i Skedviken långt
från rekordet för sjön; 430 ex. år 2008.
Två vinterfynd föreligger från december:
1 ex. i Mälaren (Fageruddsåsen), Enköping 1/12
(Martin Amcoff) och 1 ex. Örsten, Singö 31/12
(Per-Erik Holmlund).
FB
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Gråhakedoppingen var av SOF utsedd till
riksinventeringsart för året och uppföljningen
blev om än inte fullständig så avsevärt mycket
bättre än normalt. Resultatet av inventeringen
har presenterats i FiU nr 2 år 2012. Beståndet
uppskattas till i storleksordningen 45–55 par.
Arten har ökat kraftigt under de allra senaste
åren.
Ett vinterfynd finns från årets sista dag:
1 ad. Rödhäll (Ulf Blom).
FB
Svarthakedopping Podiceps auritus NT
Svarthakedoppingen var en av årets två riksinventeringsarter. Utifrån inkomna rapporter
bedöms storleken av det i rapportområdet
häckande beståndet till cirka 100–120 par. En
mer utförlig presentation av inventeringen och
erhållet resultat kommer att publiceras i FiU nr
1 år 2013.
FB
Storskarv Phalacrocorax carbo
Häckningsuppgifter har inkommit från följande
kustlokaler: 126 par Marskärskobben, Blidö
(Roland Staav), 250 par Själgrundsskallen,
Singö (Claes Kyrk m.fl.), 15 par Skrakhällen,
Lövstabukten (Lars Gustavsson) och 110 par
Fåglar i Uppland 4 2012
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Lövstabukten (Per Johan Ulfendahl m.fl.). Totalt
501 häckande par längs kusten och i skärgården.
De uppgifter om häckningsresultat som inkommit visar att arten för tillfället har det svårt.
Samtliga par på Marskärskobben misslyckades
med häckningen och på Själgrundsskallen
hittades minst 120 kadaver samt mängder
av fjädrar under bona vid återbesök i augusti
(Roland Staav). Likaså misslyckades alla paren
på Skrakhällen (Lars Gustavsson).
Som vanligt inventerades Mälaren av Thomas
Pettersson och han har lämnat följande häckningsuppgifter: 52 par Lilla Mittskär, Ekolsundsviken,
166 par Stenholmen, Gorran samt 23 par
Torrgrund, Oknöfjärden. Sammantaget 241
häckande par i Mälaren. I motsats till beståndet
vid kusten tycks populationen i Mälaren vara
hyfsat konstant eller bara något vikande. Det är
nu flera år sedan inlandshäckningar har rapporterats från andra sjöar än Mälaren (=Tämnaren
och Erken).
Årets rapportering ger totalt endast 742
häckande par i rapportområdet. Toppåret 2004
registrerades 2 413 häckande par, därav 1 821
längs kusten och i skärgården.
Även om arten minskar finns det fortfarande
några rapporter om stora antal utanför häckningslokalerna: 504 ex. mot N Sennebyhaken
4/4 (Jan Andersson), 735 ex. förbiflygande
Vettershaga, Länna 31/5 (Ulf Linell) och som
mest cirka 2 350 ex. i Björns skärgård 26/7–3/8
(Bo G Svensson m.fl.).
FB
Rördrom Botaurus stellaris NT
Årets 41 tutande hanar är ytterligare en nedgång efter fjolårets bottennapp och därmed en

dryg halvering jämfört med det endast två år
gamla rekordet på 86. Flest hade, som vanligt,
Vendelsjön (5), Tämnaren (5) och Hjälstaviken
(4). Andra lokaler med fler än en tutande var
Hosjön (2), Kärven (2) och Lårstaviken (2).
Övriga 26 lokaler hade således bara en hane
vardera. Nämnas kan också att hela 14 av årets
rördrommar har rapporterats från endast ett
datum. (Se Tabell 2)
FB
Ägretthäger Egretta alba [1; 45; 4]
Eftersom arten är i en mycket expansiv fas
i landet kan det vara av intresse att beskriva
dess uppträdande i rapportområdet under
året lite närmare. Det började med 1 ex. mot
SV Grystaviken (Gunnar Lindbom) 24/4 och
samtidigt 1 ex. som under dagen alternerade
mellan Vendelsjön och Tegelsmora kyrksjö
(Stefan Morell m.fl.). Dessa båda följdes av 1
ex. vid Hjälstaviken 30/4 (Weine Erlandsson
m.fl.). Tio dagar senare, den 10/5, sågs 2 ex.
vid södra Vendelsjön (Thomas Pless m.fl.). Från
mitten av maj och framöver under månaden
finns följande iakttagelser: 1 ex. Hjälstaviken
15/5 (Krister Melander), 1 ex. Ledskär 16/5
(gm Magnus Brandel) och 2 ex. 17/5 (Anders
Johansson m.fl.), 1 ex. Kungsängen, Uppsala
17/5 (Johan Widenberg m.fl.), av allt att döma
samma 2 ex. alternerade mellan Vendelsjön,
Tegelsmora kyrksjö och Ledskär 21–26/5 och
alternerade gjorde även ett och samma ex. mellan Lårstaviken och Hjälstaviken 26–31/5 (Tom
Sandström m.fl.).
Från sommaren finns sedan följande iakttagelser. Vid Ledskär observerades 1 ex. 5/6
(Bosse Danielsson m.fl.), 1 ex. 11/6 (Per-Erik

Tabell 2. Rördrom i Upplands rapportområde 1973-2011
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Holmlund) och 1 ex. 17–22/6 (Johan Södercrantz m.fl.). Dagen därpå, 23/6, sågs 1 ex. vid
Vendelsjön och den var kvar även nästföljande
dag (Iréne Kyrklund m.fl.). Den 25/6 sågs ånyo
1 ex. vid Ledskär (Anders Sennmalm m.fl.) och
nästföljande dag åter 2 ex. vid Vendelsjön (Per
Andersson m.fl.).
	Den 28/6 började det bli intressant i och
med att de två ägretthägrarna vid Ledskär, uppenbarligen ett par, sågs genomföra häckningsceremonier, möjligen även parning (Anders
Johansson, Mats Axbrink). Från och med dagen
därpå och fram t.o.m. 1/8 (Bodil Östman m.fl.)
sågs här mestadels 1 ex., dock 2 ex. 9/7 (Ingrid
Åkerberg m.fl.).
Kanske var det individen som sågs vid Ledskär 1/8 som senare samma dag hade lämnat
lokalen och istället rastade vid Kungsängen,
Uppsala där den sågs från sena eftermiddagen
(Zacke Svensson m.fl.). Det sista fyndet för året
var 1 ex. Vendelsjön 20/7–8/8 (Thomas Pless
m.fl.).
	Aldrig tidigare har ägretthägrar varit så
frekventa i rapportområdet och årets antal
rapporter överträffar med råge de från tidigare
år. Hur många olika individer det var som har
setts under året är omöjligt att säga, men om
vi skall hålla oss lågt stannar det vid minst
fyra. Det är också första gången vi har haft ett
långstannande par. Paret var dock mycket rörligt
och pendlade mellan Ledskär och Vendelsjön.
Eftersom det under perioder endast sågs en
individ finns det spekulationer om att det
eventuellt skulle ha kunnat vara frågan om ett
häckningsförsök någonstans vid Ledskär eller
Vendelsjön.
FB
Gråhäger Ardea cinerea
Trots den stränga vintern finns några, om än från
endast två lokaler, vinterfynd från början av året:
som mest 5 ex. Biotestsjön 15/1–27/2 (Annika
Rastén m.fl.) och 1 ex. Skebobruk, Ununge 3/2
(Håkan Sahlin).
Från våren och sommaren har sedan följande
häckningsuppgifter inkommit: 6 par (ruvande)
Stenholmen, Gorran, Mälaren 26/4 (Thomas
Pettersson), 1 par (använt bo) Vendelsjön 12/5
(Anssi Laurila), 10 par (ägg/ungar) Östervåla,
Tämnaren 18/5 (Lars Gustavsson), 20 par (ägg/

ungar) Snesslingeberg, Börstil 28/5 (Lars Eric
Roxin), 1 ex. (bebott bo) Stennässjön, SkogsTibble 18/6 (Anders Jansson), 4 par (bon med
stora ungar) Lötaholmen, Rådmansö 24/6 (Åke
Berg, Ingela Frost) samt troligen 2 par Östernäs/Rangarnö, Väddö (Bo Granberg, Joakim
Ekman). Därtill finns det rapporter om som
mest 25 ex. som besökte bebodda bon Grönö,
Hållnäs 22/4–18/6 (Anders Johansson m.fl.).
Sammantaget innebär detta i storleksordningen ett 60-tal häckande par vilket är endast
en fjärdedel jämfört med fjolåret. Huruvida
detta speglar en verklig nedgång i det häckande
beståndet, i så fall kanske en följd av två stränga
vintrar, eller om uppföljningen av den häckande
populationen varit mer bristfällig än normalt
låter vi vara osagt. Mycket talar dock för en
kombination av båda dessa faktorer.
Från årets slut finns några decemberfynd rapporterade: 1 ex. Upplunda, Roslags-Bro 2/12
(Magnus Bladlund), 1 ex. Grisslehamn 4/12
(Bo Granberg), 12 ex. Skedviken 11/12 (Bengt
Allberg, Eva Mattsson) och 1 ex. Hjälstavikens
utlopp 23–26/12 (Tom Sandström m.fl.). FB
Svart stork Ciconia nigra [?] RE
Fyra iakttagelser har kommit till vår kännedom:
1 ad. Vendelsjön 23–24/4 (Michael Johnson,
Holger Schielzeth m.fl.), 1 ex. mot SV Byle,
Frötuna 12/5 (Bill Douhan), 1 ex. Hågadalen, Uppsala 17/5 (Per Gustafsson) och 1 ex.
O Odenslund, Söderby-Karl 5/6 (Gabriel
Ekman).
Fyra fynd av enstaka individer. Även om det
kan ha varit färre, väljer vi att betrakta totalantalet sedda individer som fyra. Dessa var de första
sedan 2008 och arten är således långt från årlig
i rapportområdet. Nämnas kan att en 2K-fågel
uppehöll sig vid Angarn, i Stockholmstraktens
rapportområde, ett flertal dagar både kring
midsommar och i augusti.
FB
Vit stork Ciconia ciconia RE
Ett år, jämfört med 2010, med ovanligt många
observationer, alla under perioden 6/4–27/6.
Det började med 1 ex. Ängsö nationalpark,
Länna redan 6/4 (Fredrik Sigsarve), följt av
1 ex. som rörde sig från Lena kyrka (Petter
Haldén) till Salsta, Lena den 1/5 där den stanFåglar i Uppland 4 2012
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nade till dagen därpå (Owe Rosengren m.fl.).
Det dröjde sedan till andra halvan av maj innan
nya fynd rapporterades, men nu blev det istället
ovanligt många. Inledningsvis sågs 1 ex. sträcka
mot NV Bergsbrunna, Danmark 17/5 (Herbert
Baumann m.fl.). Därefter rastade 2 ex. vid
Hemåla, Knutby 19–20/5 (Stefan Berg m.fl.)
och gissningsvis var det dessa två som sågs passera förbi Uppsala 21/5 (Per Johan Ulfendahl,
Gunnar Danielsson). Ett exemplar rastade vid
Svanbyängarna, Tierp 29/5 (Kenneth Pless
m.fl.), men hade dagen därpå fått sällskap av
ytterligare två (samma som de vid Knutby/
Uppsala?) eftersom 3 ex. fanns på plats 30–31/5
(Göran Frisk m.fl.).
	Det finns en del som talar för att det var
dessa tre som senare på dagen den 31/5 sågs
i Dalarna och i så fall skulle de 2 exemplaren
vid Hjälstaviken morgonen den 2/6 (Torbjörn
Ebenhard, Magnus von Krusenstierna) vara
andra individer, i så fall sannolikt de två som
senare samma dag sågs vid Nyköping. Det ligger nära till hands att tro att det var dessa två
som dagarna innan hade setts vid Hemåla och
förbiflygande vid Uppsala, men i så fall måste
de två som anslöt sig till den vid Svanbyängarna
vara andra.
	Det dröjde sedan fram till midsommartid
innan nya iakttagelser rapporterades. Gissningsvis var det samma individ som sågs vid
Rasbo-Rasbokil 19/6 (Owe Rosengren, Lars
Sund), vid Skuttunge kyrka 19–20/6 (Owe
Rosengren m.fl.), vid F16, Uppsala 20–21/6
(Weine Erlandsson, Olof Sjöberg) och vid Tierp,

Tolfta 26–27/6 (Lennart Söderlund m.fl.). FB
Bivråk Pernis apivorus VU
Två tidiga fynd har rapporterats; 2 ex. Åhl, Österunda 8/5 (Bengt Ottosson) och 1 ex. Rimsjö,
Husby-Sjuhundra 10/5 (Jocke Söderhäll). Från
och med 13/5 rapporterades arten i stort sett
dagligen fram till 24 september. I september sågs
ovanligt många ungfåglar vilket tyder på en god
häckningssäsong. Årets sista bivråk passerade
Hjälstaviken 11/10 (Johnny Lindevall), vilket
är ett mycket sent datum. Under perioden
2000–2011 finns endast sex oktoberfynd och
årets är det senaste.
	Antalet individdagar (=summan av antalet
rapporterade individer/dag under året) uppgick
till 482 vilket är en ordentlig uppryckning,
+127, jämfört med 2010. Efter det miserabla
sträcket vid Falsterbo hösten 2010 (1 658 individer) blev det även här ett rejält uppsving med
totalt 7 479 individer (medelvärdet 1973–2010
= 4 795). Än finns det således hopp för arten!
		

MT

Brun glada Milvus migrans [9; 130; 7]
Hela 17 fynd av enstaka individer gjordes under
perioden 13/4–2/7, men antalet olika individer
som omfattas av dessa fynd är betydligt färre
eftersom bevisligen samma individ i flera fall
har rapporterats från olika lokaler. Ett exempel
på detta är den individ som sågs sträcka mot
norr vid Vendelsjön kl. 10.45 den 14/5 (Ragnar
Hall), som passerade Tegelsmora kyrksjö en
halvtimme senare (Björn Lundgren) och som

Brun

Tabell 3. Brun och röd glada i Uppland 1970-2009
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anlände till Ledskärsområdet kl. 12.10 (Kenneth Pless m.fl.). Från Ledskär försvann den
långt bort i nordost kl. 13.10 varpå en brun
glada uppenbarade sig på Örskär kl. 16.00 där
den var kvar 15/5 (Håkan Sahlin, Ulf Johansson). Förmodligen var det denna fågel som
senare vid flera tillfällen sågs på Gräsö och
möjligen samma individ rapporteras från fastlandet innanför Gräsö vid ett par tillfällen i juni.
En generös bedömning av antalet involverade
individer stannar vid maximalt sju, troligen
ännu färre.
MT
Röd glada Milvus milvus
Det går fortsatt trögt, märkligt trögt, för den
röda gladan att nå hit till Uppland. Årets antal
fynd stannade vid blygsamma fem: 1 ex. Torstuna
kyrka 5/4 (Berndt Godin), 1 ex. Kråkmötet,
Harg 8/5 (Lars Lundstedt), 1 ex. mot N Dalbyviken 22/5 (Calle Andersson), 1 ex. Söderäng, Bälinge 19/6 (Per-Erik Holmlund) och
1 ex. Skärbergsrönningen, Gårdskärshalvön 3/7
(Tommy Löfgren).
MT
Havsörn Haliaeetus albicilla NT
Under året inkom 25 rapporter som berättar om
ansamlingar bestående av fler än tio individer,
flest var 27 ex. Hargsviken 24/12 (Wilhelm
Dietrichson). Vid Hjälstaviken sågs 36 ex.
sträcka mot norr 5–31/3 (Pekka Westin).
Föregående års prognos att antalet rapporter fortsättningsvis kanske skulle komma att
stabiliseras kring 3 000/år infriades inte. För år
2011 blev det 3 567 rapporter och havsörn var

därmed den flitigast rapporterade arten! Som
god tvåa kom talgoxe med 3 530. Havsörnen
fortsätter sitt segertåg genom landet!
MT
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Årets första sågs vid Hjälstaviken (Mats Brisegård) och i Husby-Långhundra 26/3 (Raoul
Wexius, Gunnar Ehrenroth), d.v.s. samma
ankomstdatum som 2010. Från och med detta
datum observerades arten dagligen. Den sista
rapporterade iakttagelsen för året var 1 ex. mot
SV Kapellskär 19/10 (Micke Johansson). MT
Blå kärrhök Circus cyaneus NT
I och med att årets första blå kärrhök sågs 10/3
ansågs vårsträcket inlett och det pågick sedan
fram t.o.m. 28/5 med en påtaglig topp 25/314/4. Efter mitten av april avtog sträcket snabbt
och från maj finns endast sex rapporter. Antalet
individdagar under våren uppgick till 208, d.v.s.
74 fler än året innan och klart över genomsnittet
för de senaste åtta åren.
Under sommaren gjordes fyra iakttagelser,
men antalet inblandade individer var troligen
färre: 1 hane Skattmansöådalen 14/6 (Krister
Melander) och troligen samma individ Spånga,
Torstuna 15/6 (Ulf Broberg), 1 hane Långörenängarna, Kärven 30/6 (Sören Andersson) samt
1 hane Järsta, Tensta 13/7 (Jörgen Rydenius).
Höstflyttningen inleddes 13/8 och pågick
t.o.m. 25/11 med störst intensitet från mitten
av september till mitten av oktober. Antalet
individdagar stannade vid blygsamma 254 vilket
är 39 färre än 2010 och en nedgång med hela

Vår

Tabell 4. Blå kärrhök - antal individdagar vår och höst 2003-2011
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196 jämfört med genomsnittet för perioden
2003–2010! Detta är mycket märkligt då det
var evigheter sedan det var så mycket smågnagare i Norrland som detta år, vilket rimligtvis
borde ha medfört bra reproduktion. Var det
så att Finland inte hade en motsvarande smågnagartopp som vi i Sverige? Detta skulle i så
fall kunna vara orsaken till den svaga höstflyttningen eftersom de flesta blåhökar som passerar
Uppland utan tvekan kommer insträckande
över Ålands hav från Finland. Totalt rapporteras
93 insträckande individer över Ålands hav och
de flesta noterades som vanligt på Väddö. Den
högsta dagssumman som noterats var 15 ex.
vid Skatudden 18/9 (Petter Andersson, Fredrik
Dahlberg).
	Året avslutades med 2011 års enda vinterfynd; 1 ad. hane Kungsängen, Uppsala 10–12/12
(Ulf Gärdenfors m.fl.).
MT
Stäpphök Circus macrourus [12; 42; 1]
Endast ett godkänt fynd; 1 1K Hjälstaviken 3/9
(John Costello, Sune Eriksson, Johan Månsson
m.fl.).
	Årets resultat får anses som påfallande svagt
då landet i sin helhet upplevde en aldrig tidigare
skådad passage av stäpphökar under hösten.
Mycket talar för att det stora flertalet av alla de
individer som sågs i landet anlände till Sverige
via Norrbotten och Norra Kvarken. Fyndbilden
på Artportalen visar att många passerade väster om Uppland genom landet på sin väg mot
Västkusten och Falsterbo. Det kan inte ha varit
många som anlände till Sverige via Åland.
MT

Ängshök Circus pygargus EN
Två säkerställda häckningar har rapporterats.
Ett par fick ut två flygga ungfåglar på en lokal
i Bladåker socken (Bill Douhan, Per Unger)
där en lyckad häckning genomfördes även året
innan. Paret som gjorde ett häckningsförsök i
Vissjön, Björklinge misslyckades dock (Ragnar
Hall m.fl.). Utöver dessa två häckningar har det
gjorts observationer som indikerar att det fanns
ytterligare två par bosatta i rapportområdet (i
trakten av Bälinge mossar respektive norr om
Tämnaren).
Årets första ängshök rapporteras från 23/4
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och fram t.o.m. 5/9 gjordes 51 iakttagelser av
enstaka individer, många av dessa avser samma
individer som setts vid flera tillfällen.
Utöver ovannämnda observationer fanns
en märklig ansamling av ängshökar på Fjärdhundra- och Siggestaslätten under perioden
20/6–5/9 (Ulf Broberg, Håkan Delin m.fl.). Här
sågs som mest 6 honor och 2 hanar, samtliga
adulta individer. Kan det ha varit ängshökar
bosatta i Uppland som ansamlats här efter att
ha misslyckats med sina häckningar?
MT
Duvhök Accipiter gentilis
Antalet individdagar stannade vid 728, d.v.s. 84
fler jämfört med året innan. Av dessa var 71
från januari–februari vilket istället är 62 färre
än föregående år och det lägsta antalet under
åren 2006–2011. Under december registrerades
50 individdagar vilket dock är på samma nivå
som 2010.
	Ringmärkningen av boungar i Roslagen
fortsatte som vanligt, men inskränkte sig till
att i första hand uppsöka boplatser där det var
häckning föregående år. Sju bon med pågående
häckning hittades och i dessa försågs alla 21
ungar med varsin ring. Två bon innehöll vardera
2 ungar, tre bon vardera 3 ungar och två bon
vardera 4 ungar. Detta ger ett genomsnitt på 3
ungar/lyckad häckning vilket är ett bra resultat
för området (Bill Douhan).
Från hösten rapporteras sju duvhökar på
insträck över Ålands hav. Vid Wij (Övergran)
sker uppfödning och utsläpp av fasaner för
jaktändamål och man har tillstånd att fånga
duvhökar. Dessa får dock inte avlivas utan måste
transporteras iväg och sedan återges friheten.
Totalt fångades 19 ex. under hösten och alla
försågs med ring innan de släpptes (Tommy &
Anders Eriksson).
MT
Sparvhök Accipiter nisus
Totalt 100 ex. rapporterades på sträck mot
N/NO vid Upplandskusten under perioden
2/4–21/5, som mest 20 ex. Örskärssundet 8/5
(Mikael Malmaeus, Martin Irestedt).
Från hösten finns rapporter om sammantaget
1 035 ex. sträckande mot SV/V över Ålands
hav 14/8–8/11. En markant topp noterades
under sista veckan i september då de två högsta

Brita Tibell). Summan från Skatudden den
19/9 är den högsta på flera år och totalt rapporteras 267 väststräckande över Ålands hav
17/9–25/10.
MT

dagssummorna inräknades vid Skatudden; 109
ex. 26/9 och 107 ex. 30/9 (Mats Edholm, Brita
Tibell).
MT
Ormvråk Buteo buteo
Från januari–februari rapporteras i storleksordningen 58 övervintrande individer. Det är
15 färre än 2010 och 39 under medelvärdet
för perioden 2003–2010. Mycket talar för att
det är de två senaste, osedvanligt stränga, vintrarna som har tullat rejält på det övervintrande
beståndet. Den kommunvisa fördelningen blev:
Norrtälje 18, Enköping 17, Uppsala 7, Knivsta
6, Sala (del av) 3, Tierp 3, Östhammar 2, Håbo
1 och Heby 1.
	Rovfågelringmärkningen i Roslagen resulterade för ormvråkens del i tolv kullar och totalt
27 ringförsedda ungar, d.v.s. ett genomsnitt på
normala 2,25 ungar/lyckad häckning. Årets
resultat blev som väntat klart sämre än fjolårets mycket goda, men ändå inte så dåligt som
befarades. Det fanns fortfarande god tillgång på
gnagare lokalt vilket resulterade i både tre och
fyra ungar i några bon. Tre bon innehöll vardera
1 unge, fem bon 2 ungar, två bon 3 ungar och
två bon 4 ungar (Bill Douhan).
Från hösten finns fyra relativt höga (≥50)
sträcksummor att nämna: 116 ex. mot V Skatudden 19/9 (Mats Edholm, Brita Tibell), 105 ex.
mot S Stenhagen, Uppsala 24/9 (Åke Berg), 52
ex. mot S Lövstaslätten 8/10 (Tomas Pärt) och
50 ex. mot V Skatudden 5/10 (Mats Edholm,

Fjällvråk Buteo lagopus NT
Utifrån observationer rapporterade från årets
två första månader bedöms 61 individer ha
övervintrat. Det betyder 18 fler än motsvarande
period 2010, i motsats till färre övervintrande
ormvråkar. Fördelningen kommunvis var: Enköping 24, Uppsala 20, Norrtälje 5, Knivsta 5,
Heby 3, Tierp 2, Östhammar 1 och Sala (del
av) 1.
Det sista vårfyndet var 1 ex. Svenska Högarna 23/5 (Bill Douhan) och drygt tre månader
senare rapporterades det första höstfyndet; 1 ex.
Lagga 26/8 (Inger Gustavsson).
De högsta sträcksummorna för hösten blev
blygsamma 30 ex. mot S Stenhagen, Uppsala
9/10 (Åke Berg) och 24 ex. mot S Vendelsjön
samma dag (Anssi Laurila). Dessa antal får
anses som anmärkningsvärt låga med tanke på
den exceptionellt goda födotillgången i fjällen och den därför goda ungproduktion. Om
vi beaktar att fjällvråken är en sydostflyttare
borde den ha passerat Uppland i stort antal
under hösten. På andra håll registrerades många
på sträck. Vid Falsterbo noterades den tredje
högsta årssumman (2 380) sedan 1973 och på
Öland inräknades tre fyrsiffriga dagssummor,
som mest 1 600 ex.
MT

Tabell 5. Antalet rapporterade orm- och fjällvråkar i
Upplands rapportområde under jan-feb åren 1990-2011
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Stäppörn Aquila nipalensis [0; 0; 1]
1 subad. Ledskär 16/4 (Bo Danielsson, Ulrika
Lehman, Bengt Boström, Lars Eric Rahm). Ny
art för Uppland.
Bo Danielsson skriver om fyndomständigheterna: ”De rastande gässens beteende gjorde att
vi hittade örnen sittande i en björk 400–500 m
öster om Lötens gård. Efter några sekunder lyfte
den och flög mot norr. Vi tappade den ur sikte
bakom Lötens gård och omgrupperade oss därför
närmare väg 76, där den återupptäcktes över de
flygande gässen. Därefter låg den och snurrade
över fälten en lång stund innan den drog iväg mot
väster (riktning mot Tierp) och försvann.”
Stäppörnen vid Ledskär är densamma som
under några års tid övervintrat på Öland. Örnen
sågs senast 10/4 på Öland och dagen efter fyndet i Uppland, passerade den Ångermanland!		
		

MT

Kungsörn Aquila chrysaetos NT
Antalet individdagar under första halvåret,
perioden 1/1–14/5, stannade vid 91 vilket är
ett dåligt resultat (-21 jämfört med 2010 och
37 lägre än medeltalet för åren 2003–2010).
Den kommunvisa fördelningen var Enköping 39,
Uppsala 34, Tierp 14, Heby 4, Östhammar 3,
Knivsta 2, Norrtälje 2 och Sala (del av) 1.
	Inget nytt revir har kommit till rrk:s kännedom under året och det finns därför fortfarande bara ett känt revir i Uppland där det med
säkerhet finns ett etablerat par. Det enda kända
boet besöktes 13/6 och befanns då innehålla
en välmående unge som ring- och färgmärktes.
Utifrån fjäderdräktens utveckling bedömdes

den ha varit 45–48 dygn gammal vilket innebär
att äggläggningen bör ha skett kring 14–17 mars
och kläckningen någon eller några dagar innan
månadsskiftet april/maj.
	Det var den åttonde ungen i ringmärkningsduglig ålder sedan den första häckningen
konstaterades år 2000. Under den tolvårsperiod
som passerat har det varit fem år utan unge i
boet. Reproduktionen räknat på ovannämnda
siffror ger 0,67 ungar/år, men beaktar vi att
två av dessa åtta ungar aldrig nådde flygg ålder
stannar den vid maximalt 0,5 flygga ungar/år.
Under andra halvan av året, rapporter
finns från perioden 4/9–26/12, uppgick antalet
individdagar till 38. Detta är ett mycket dåligt
resultat; -47 jämfört med föregående år och 19
färre än medeltalet för åren 2003–2010. Fördelningen kommunvis var som följer: Uppsala 11,
Tierp 9, Enköping 8, Östhammar 5, Norrtälje
4 och Knivsta 1. Redan föregående år var det
dåligt med kungsörn i rapportområdet under
december, endast 22 individdagar, men från
innevarande år finns endast fem individdagar
rapporterade! Normalt ökar antalet kungsörnar
under december för att kulminera i januari.
Vid Kilbyslätten, Altuna, upptäcktes en stationär subadult kungsörn vintern 2006/07 och
den har sedan, nu senast 2011/12, återkommit
till samma område varje vinter. Bedömningen
att det är samma individ utgår från örnens vanor och av att dräkten successivt har mörknat.
Den senaste vintern var den helt adult-tecknad,
utan en enda vit fjäder (Mats Edholm, Brita
Tibell).
MT

Tabell 6. Tornfalk - antalet individer under januari-februari 1990-2011
Antal tornfalk
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Fiskgjuse Pandion haliaetus
De första gjusarna för året sågs vid Hjälstaviken
och vid Dyarna, Enköping 3/4 (Michael Norman resp. Anders Grindlund). Fram till 4/9
rapporterades arten dagligen och under resterande delen av september gjordes ytterligare
åtta ströfynd.
	Ringmärkningen av fiskgjusungar i Roslagen
pågick även detta år, men årets resultat tillhör
de sämre. Vid kontroll av tidigare kända bon
påträffades tolv lyckade häckningar, d.v.s. bon
med ungar, men också så många som åtta där
häckningen hade misslyckats. Därtill fanns det
ovanligt många bon där häckning inte hade
ägt rum eller där boet inte längre fanns kvar.
I de bon som hade ungar innehöll tre vardera
1 unge, sex vardera 2 ungar och tre vardera 3
ungar. Detta ger ett snitt på 2 ungar/lyckad
häckning vilket är sämre än genomsnittet för
åren 1980–2010 (Bill Douhan).
	I oktober sågs 1 ex. Örskär 2/10 (Jan Johansson) och 1 ex. 22/10 Sottern, Knutby/Edsbro
(Helge Röttorp). Fyndet 22/10 är extremt sent
och det finns en tänkbar förklaring till detta.
Observatören skriver: ”Möjligen 1 ex som ej
kunde flyga långa sträckor. Landade två gånger
på grunt vatten i sjön”.
MT
Tornfalk Falco tinnunculus
Två vintrar i följd med kyla och mycket snö
gjorde att antalet övervintrande individer fortsatte att vara på en låg nivå. Totalt endast sju
individer är ett ordentligt bottennapp. Av dessa
befann sig fyra i Uppsala kommun, två i Enköping samt en i Håbo.
Från sommaren rapporterades däremot
ett normalt antal häckande par vilket innebär
24 säkra och åtta troliga häckningar. Givetvis
fanns det fler än dessa 32 i rapportområdet,
gissningsvis i storleksordningen ett hundratal
par. Den kommunvisa fördelningen av säkra +
troliga häckningar var; Uppsala 11, Enköping
7, Heby 4, Sala (del av) 3, Östhammar 3, Tierp
2, Norrtälje 1 och Knivsta 1.
MT
Aftonfalk Falco vespertinus [30; 134; 7]
Sju fynd (lika många individer), alla under
senvåren och försommaren (15/5–15/6): 1
2K+ hona Lockelsbo, Tämnaren 15/5 (Lars

Gustavsson), 1 ad. hona Haggård, Estuna
20/5 (Bill Douhan), 1 2K Kärven 20–22/5
(Tomas Kjelsson m.fl.), 1 hane mot O Rävsnäs,
Rådmansö 9/6 (Roland Sjölander), 1 2K hane
Örsten, Singö 12/6, 1 hane Löhammar, Harg
12/6 (Wilhelm Dietrichson) och 1 2K hona
södra Vendelsjön 15/6 (Johan Södercrantz, Per
Gustafsson).
	Årets sju individer är ett bra resultat. Under
åren 2002–2010 rapporterades i genomsnitt
knappt tre individer/år; som mest 12 ex. 2003
och som minst noll 2006.
MT
Stenfalk Falco columbarius
Stenfalken som uppehöll sig vid Stora SkärnaTrekanten i december 2010 fanns kvar fram
t.o.m. åtminstone 6/2 och ytterligare ett vinterfynd har rapporterats; 1 ex. Lövstaslätten 13/2
(Bengt Boström). Om vi skall tro rapporteringen pågick vårflyttningen 13/3–30/5 och
antalet individdagar uppgick till 58 vilket är
ett normalt antal.
Sommarfynd rapporteras inte årligen, men
från 2011 finns två iakttagelser: 1 2K hane
södra Vendelsjön 2/6 (Anssi Laurila) och 1 ex.
Valloxen, Knivsta 9/7 (Hans Svensson).
Under höstflyttningen, rapporter finns från
perioden 6/8-28/11, blev antalet individdagar
93, en uppryckning jämfört med de 59 som
inräknades 2010. Från kusten rapporteras om
insträckande stenfalkar och bedömt antal som
sågs är 29.
	Det totala antalet individdagar för stenfalk under våren och hösten blev 151 och för
pilgrimsfalk 201 (se nedan). Man kan tycka
att fyndfördelningen mellan de två borde se
annorlunda ut då stenfalken är en betydligt
vanligare häckfågel än sin släkting i både Sverige och Finland. Att den inte gör det beror
sannolikt på skillnad i både beteende och storlek. Pilgrimsfalken är lätt att upptäcka då den
ofta flyger högt, orsakar uppseendeväckande
uppflog bland andra fåglar och dessutom är
förhållandevis stor. Den småvuxna stenfalken
å andra sidan jagar mest på låg höjd och sitter
ofta på marken där den är svår att finna. MT
Lärkfalk Falco subbuteo
Årets första lärkfalk passerade Sennebyhaken,
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Väddö 25/4 (Jan Andersson). Därefter rapporterades arten i stort sett dagligen fram till 27/9
då den sista sågs sträcka förbi Svenska Högarna
(Bill Douhan). Antalet rapporterade fynd var
914 vilket är fler än något av åren 2007–2010
(819–852).
MT
Jaktfalk Falco rusticolus [≥18; 73; 1] VU
Ett fynd även detta år, fjärde året i följd nu
med observation av fjällens tungviktare i rapportområdet, och som i fjol från Örskär med
1 ex. 9/10 (Martin Irestedt m.fl.). Örskär förefaller vara en bra lokal för arten med vardera
ett fynd under de tre senaste åren.
MT
Pilgrimsfalk Falco peregrinus VU
För tredje vintern i följd övervintrade samma
individ i Uppsala, nu med Domkyrkan som
hedersplats. Den fanns kvar här fram till 25/3
för att sedan lämna staden för okänt mål. Från
vårflyttningen, rapporter finns från perioden
20/3–21/5, finns 34 individdagar, d.v.s. tolv
fler än 2010.
Inga fynd föreligger som indikerar häckning,
men arten sågs på tre lokaler under sommaren.
Vardera en gammal fågel rapporteras från Hjälstaviken 18/6–18/8 (Johan Södercrantz m.fl.)
och från Gnistarondellen, Uppsala 5/7–13/9
(Per Johan Ulfendahl m.fl.) samt 1 ex. vid Ledskär 17–24/7 (Bo Danielsson m.fl.). Det ligger
nära till hands att tro att pilgrimsfalken vid
Gnistarondellen är samma fågel som övervintrat
i Uppsala och som då, åtminstone tidigare, gärna
uppehöll sig här. Eftersom den nu har några år
på nacken och rimligtvis borde ha börjat häcka,
kan det tidiga uppträdandet möjligen tolkas
som att det eventuella häckningsförsöket i så
fall misslyckades. Om det nu var så behöver det
dock inte nödvändigtvis betyda att den har sitt
revir i närheten.
Under höstflyttningen, 3/8–30/10, uppgick
antalet individdagar till 163, d.v.s. nästan en
fördubbling jämfört med 2010 år. Det höga
antalet beror med största sannolikhet på årets
goda häckningssäsong i Norrland och troligen
även på en likaså god reproduktion i Finland.
Hela 26 pilgrimsfalkar har rapporterats på
insträck över Ålands hav under hösten (tre föregående år!). Höstens resultat innebär att den
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stabilisering av antalet höstflyttande falkar som
registrerats under de senaste åren nu bröts. Även
vid Falsterbo var höstflyttningen av rekordartad
omfattning. Här inräknades 113 ex. vilket är
första gången ett tresiffrigt antal noterats under
perioden 1973–2011.
	Den gamla pilgrimsfalken rapporterades
åter från Uppsala med början 23/10 och här
var den stationär fram till årets slut (Om det
nu var samma individ som den vid Gnistarondellen, var hade den i så fall varit sedan 13/9?).
Ytterligare en adult fågel sågs i december vilket
även det tolkas som ett övervintringsförsök.
Denna falk observerades första gången vid Tursboviken, Holm 29/11, sågs sedan några gånger
vid Hjälstaviken för att slutligen uppehålla sig
i Nysätra sn fram till åtminstone 28/12 (Pekka
Westin m.fl.).
MT
Vattenrall Rallus aquaticus
Trots den stränga vintern observerades spår efter
en vattenrall vid Hjälstaviken 23/1 (Holger
Schielzeth, Arild Husby). De första sannolikt
nyanlända rallarna för året hördes sedan vid
Salsta slott (Per Hermansson), Dyarna, Enköping (Winand Synnerfalk) respektive södra
Vendelsjön (Anssi Laurila), alla den 6/4.
Totalt under häckningssäsongen rapporterades
82 revirhävdande individer (bedömt antal) på
48 lokaler runt om i rapportområdet. Flest hade
Hjälstaviken med 16 och Vendelsjön med 10
ex. En stor nedgång i antal spelande registrerades efter den kalla vintern 2009/10, men trots
ytterligare en kall och snörik vinter låg antalet
revirhävdande 2011 kvar på samma nivå som
2010.
Från årets slut har inga vinterfynd rapporterats. Årets sista var istället den som hördes
vid Hjälstaviken 14/10 (Tom Sandström, Bo
Bengtsson).
MT
Småfläckig sumphöna Porzana porzana VU
Årets resultat blev 31 spelande individer på
23 lokaler under perioden 19/4–10/7, d.v.s.
ett helt normalt uppträdande. Flertalet lokaler
hyste vardera en individ, men med följande
undantag: 5 ex. (=bedömt antal) Hjälstaviken
(Johan Månsson m.fl.), 2 ex. Tämnarån, Gillberga, Tolfta (Ulf Blom), 2 ex. Filmsjön (Olof

Tärnsjö 17/7 (Lars G. Åberg). Ännu senare var
dock den knarr som knallade över vägen vid
”Två lador”, Fjärdhundraslätten 25/8 (Kermith
Illerbrand).
Totalt under året lokaliserades 165 spelande
kornknarrar fördelade på 108 lokaler. Flest
fanns som vanligt på Marma skjutfält med
18 spelande (Tommy & Oskar Löfgren m.fl.)
medan andra noteringar värda att nämna är 7
vid Salsta slott (Bengt Neiss) och 4 vid Svartbäcken, Vendel (Mats Edholm, Brita Tibell).
Årets antal var något färre än 2010 (170) och
lägre än medeltalet för perioden 2002–2010
(=193).
Kommunvis fördelade sig kornknarrarna
enligt följande: Tierp 46, Östhammar 25, Älvkarleby 24, Norrtälje 24, Uppsala 24, Enköping
13, Heby 8 och Sala (del av) 1.
MT

Sjöberg m.fl.), 2 ex. Vissjön, Björklinge (Bengt
Säfström) och 2 ex. Kungsängen, Uppsala (NilsOlof Jerling m.fl.).
Den kommunvisa fördelningen var: Norrtälje
7, Uppsala 7, Tierp 6, Enköping 6, Östhammar
4 och Heby 1.
MT
Mindre sumphöna Porzana parva
[32: 39; 2]
I maderna på västra sidan av Alstasjön, Nysätra
fanns en spelande fågel med s.k. honläte 1–4/6
(Pekka Westin m.fl.) och i södra delen av Filmsjön en spelande hane 6–24/6 (Curt Johnsson,
Annika Rastén m.fl.).
	Det är första gången sedan 1979 som fler
än en individ hörts i rapportområdet. Tidigare
under 2000-talet har tre exemplar rapporterats;
2001, 2005 och 2006. Den första mindre sumphönan för landskapet hördes i Hjälstaviken
1946 och ytterligare fem rapporterades från
1940-talet. Under 1950- och 1970-talet var
arten nästan årlig i Uppland, men efter 1979
har fynden varit klart färre. Antalet individer
som rapporterats under aktuella årtionden var:
6 under 1940-talet, 19 under 1950-talet, 7
under 1960-talet, 26 under 1970-talet, 5 under
1980-talet, 5 under 1990-talet och 3 under de
första tio åren på 2000-talet.
MT

Rörhöna Gallinula chloropus
Inga vinterobservationer detta år. Den första
rörhönan för året var istället 1 ex. Hällbykvarn,
Skattmansöådalen 4/4 (Bengt Ottosson), men
snart följde fler fynd. Vid beräkningen av
antalet etablerade par antas, utöver par, även
observerade eller hörda enstaka individer under
häckningstid och i lämpliga vatten som sådana.
Därvid erhölls 43 par på 36 lokaler vilket innebär att arten tycks hålla ställningarna trots två
stränga vintrar. Flest par hade Hjälstaviken med
fyra. Fördelningen kommunvis var Uppsala 17,
Enköping 10, Östhammar 7, Norrtälje 3, Heby
2, Tierp 2 och Knivsta 2.
MT

Kornknarr Crex crex NT
Medan årets första spelande hördes en dag senare jämfört med 2010, vid Salsta, Lena 14/5
(Bengt Neiss), hördes den sista samma datum
som motsvarande individ i fjol, vid Söråsby,

Tabellkornknarr
7. Kornknarr - antal spelande i Upplands rapportområde 1984-2011
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Sothöna Fulica atra
Från årets inledande vintermånader finns endast en iakttagelse; 1 ex. Uppsala 5/1 (Jelmer
Poelstra). Ytterligare indikationer på att två
hårda vintrar i följd har reducerat beståndet
är att de bara finns två ansamlingar bestående
av tresiffriga antal rapporterade från våren;
125 ex. Hjälstaviken i början av april (Thomas
Johansson m.fl.) och 120 ex. Kundbysjön 13/4
(Jan Andersson). Den största koncentrationen
från sensommaren/hösten var på motsvarande,
mycket låga, nivå; cirka 100 ex. Nyländadammen, Harg 11/8 (Wilhelm Dietrichson). Trots
en mild avslutning av året finns endast två
observationer från december och det var 3 ex.
Dalbyviken 7–31/12 (Yngve Hareland, Anders
Helander) samt 1 ex. Kalmarsand, Bålsta 11/12
(Tom Sandström).
MT
Trana Grus grus
Årets första trana sågs vid Hjälstaviken 19/3
(Mats Brisegård) och därefter rapporterades
arten dagligen i rapportområdet. Den högsta
dagssumman sträckande under våren var 1 195
ex. mot N Hågadalen 4/4 (Johan Södercrantz).
Eftersom det fanns stora antal rastande på flera
lokaler från tidig vår till senhöst redovisar vi
här de högsta antalen från de tre främsta lokalerna under månaderna april till oktober. Vid
Hjälstaviken april 130, maj 320, juni 200, juli
400, augusti 2 970, september 4 495 (vilket
är rekordmånga – Pekka Westin) och oktober
1 100; vid Vendelsjön april 300, maj 60, juni
180, juli 24, augusti 120 och september 600
samt i Ledskärsområdet april 800, maj 350, juni
120, juli 200, augusti 600 och september 600.
Andra stora, mer tillfälliga (?), ansamlingar var
1 500 ex. Tierpslätten 4/9 (Magnus Liljeblad,
Magnus Corell), 1 650 ex. övernattande Gimo
damm 14–22/9 (Wilhelm Dietrichson) samt
1 100 ex. Kilbyslätten, Alunda (samma individer som övernattar i Gimo damm) 22/9 (Mats
Edholm, Brita Tibell).
Den högsta dagssumman sydsträckande under
hösten var 1 460 ex. Hjälstaviken 24/9 (Martin
Tjernberg). Efter den 14/10 föreföll det tomt
med tranor i rapportområdet, men arten rapporterades så småningom från två lokaler under
november–december: 1 ex. Tåsjön, Alunda 11/11
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(Lars Lundstedt) och 2 ex. Harbo 23/11–11/12
(Jorma Lampinen). Decemberfynd är ovanliga.
Från tidigare år på 2000-talet finns sju fynd i
Uppland (fem i rapportområdet).
MT
Strandskata Haematopus ostralegus
Årets första strandskator noterades den 2/4;
2 ex. vid Sennebyhaken (Roland Sjölander) och
1 ex. vid Gamla Grisslehamn (Bo Granberg).
Ingen säkerställd häckning har rapporterats från
våra sötvatten, men fynd av fåglar under häckningstid har inkommit från ett flertal lokaler
där häckning mycket väl kan ha förekommit,
t.ex. i Mälaren, Skedviken och Tämnaren. De
högsta antalen sträckande som noterades under
höstflyttningen var 62 ex. mot S Sennebyhaken
19/8 (Jan Andersson) och 55 ex. mot S Skatudden 4/9 (Mats Edholm, Brita Tibell).
BD
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Årets uppträdande var nära nog identiskt med
fjolårets. Den första mindre strandpiparen sågs
vid Ledskär 14/4 (Esbjörn Nordlund m.fl.),
d.v.s. samma förstadatum som 2010, och sist ut
var 2 ad. Hjälstaviken 26/9 (Henrik Jakenberg
m.fl.) vilket är två dagar tidigare än fjolårets
sistadatum. Häckningsindicier har inkommit för
totalt minst 20 par på 18 lokaler vilket också är
i nivå med 2010.
JS
Större strandpipare Charadrius hiaticula
En inlandshäckning har registrerats även detta
år, på samma lokal som i fjol, d.v.s. Jägarmossen (Rimbo), där ett par sågs tillsammans med
3 ungar 17/7 (Bill Douhan). I samband med
återsträcket mot söder inräknades stora antal
rastande på två lokaler under augusti; vid Ledskär som mest 205 ex. 8/8 (Mats Edholm, Brita
Tibell) och vid Hjälstaviken som mest 155 ex.
17/8 (Yngve Hareland).
JS
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus [0; 3; 1] RE
En hona vid Ledskär 2–3/6 (*Thomas & *Kenneth Pless m.fl.) blev det fjärde fyndet av arten
i Uppland. Tidigare iakttagelser är gjorda 1983,
1997 och 2002, samtliga i maj månad. Arten
anses sedan några år tillbaka som utgången i den
svenska häckfågelfaunan och även ströfynden i

södra Sverige har varit få under senare tid. Det
var dock ett visst inflöde av svartbenta strandpipare våren 2011 med flera fynd i södra och
mellersta Sverige samt även i Finland. Huruvida
dessa individer hade sitt ursprung i områden
söder om Sverige eller kom från populationer i
sydost, kring Svarta havet, är okänt, men kanske
är det senare mer troligt?
JS
Fjällpipare Charadrius morinellus
Vårfynden var som vanligt koncentrerade till
mitten av maj, denna gång under perioden
15–22/5, med 5 ex. Fjärdhundraslätten 15/5
(Eva Johansson m.fl.) som första iakttagelse.
Lövstaslätten brukar vara en säker lokal för
arten, så och detta år med inledningsvis 7 ex.
16/5 (Bengt Säfström m.fl.), därefter 25 ex.
19/5 (Anders Haglund m.fl.) och avslutningsvis
7 ex. 20/5 (Holger Schielzeth m.fl.). Därtill sågs
1 ex. även vid Råby, Fasterna (Helge Röttorp)
och 2 ex. mot N samma lokal 22/5 (Roland
Sjölander). Om vi antar att det inte var fler än
totalt 25 ex. på Lövstaslätten innebär det att
det sammanlagda antalet individer som iakttogs
denna vår var drygt 30 ex.
Höstfynd är ovanliga, men rapporteras då
och då, från detta år finns en iakttagelse: 2 ex.
Ledskär 4/9 (Olle Westberg m.fl.).
JS
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Större flockar noterades flerstädes under våren,
företrädesvis under sista veckan av april samt
första veckan i maj, och maxantal (≥ 250)
kan nämnas från följande lokaler: 250 ex.
Örsundsbro 22/4 (Thomas Johansson), 505
ex. Lövstaslätten 23/4 (Jan Wärnbäck), 320
ex. Vendelsjön 25/4 (Björn Wallentinus m.fl.),
380 ex. Högby, Landsbergaslätten 2/5 (Thomas
Johansson), 323 ex. Rånäs, Fasterna 2/5 (Jan
Andersson), 275 ex. Hånstaslätten 3/5 (Petter Haldén), 450 ex. Fjärdhundraslätten 5/5
(Kermith Illerbrand), 300 ex. Rydaslätten 5/5
(Kermith Illerbrand) och 470 ex. Lena kyrka
6/5 (Patrick Fritzson).
	Inga fynd som indikerar häckning har
inkommit, men det finns ströfynd av enstaka
individer på lokaler som inte är att anse som
tänkbara för häckning.
Så länge det är milt och snöfritt tycks ljung-

piparna klara sig bra på de bördiga slätterna i
Uppland och kan under sådana förhållanden
stanna kvar långt in på säsongen. Under innevarande år registrerades arten på tre lokaler under
november, som mest 130 ex. Tillinge 16/11
(Winand Synnerfalk), men även i december
noterades rastande på två lokaler: som mest
82 ex. Sundbromark 3–6/12 (Ingrid Åkerberg
m.fl.) och 25 ex. Rogarna, Tierp 4/12 (Ulf
Blom). För ljungpiparens del avslutades året
med en sydflyttande flock, 40 ex. Lilla Ultuna
8/12 (Tomas Carlberg), som av allt att döma
hade beslutat sig för att lämna Uppland inför
ett annalkande omslag i vädret.
JS
Kustpipare Charadrius squatarola
I samband med vårflyttningen finns följande
fynd rapporterade: vid Ledskär 1 ex. 21–27/5
(Frank Johansson m.fl.), 1 ex. 6/6 (Per Johan
Ulfendahl) och 2 ex. 12/6 (Ingrid Åkerberg,
Weine Erlandsson) samt 1 ex. Hjälstaviken 9/6
(Bo Bengtson).
Återsträcket mot vinterkvarteren inleddes,
av rapporteringen att döma, den 15/7 då 3 ex.
sträckte mot S Sennebyhaken (Hans Norelius)
och avslutades nästan fyra månader senare med
1 ex. Arholma 6/11 (Eskil & Fredrik Friberg).
Störst antal som registrerades under höstflyttningen var 21 ex. mot S Havsskogen, Väddö
14/8 (Ronny Carlsson) och lika många mot S
Understen, Singö 18/8 (Fredrik Bondestam).
JS

Tofsvipa Vanellus vanellus
Från andra halvan av året rapporteras stora
antal från många lokaler, som mest cirka 1 800
ex. Hjälstaviken 19/8 (Pekka Westin, Tom
Sandström). Som en följd av att november
var varmare än normalt noterades flockar av
tofsvipor över hela rapportområdet, som mest
cirka 500 ex. Kilbyslätten, Alunda 1/11 (Mats
Edholm, Brita Tibell) och cirka 450 ex. Vendelsjön 3/11 (Mats Fredriksson). Dessa flockar
drog dock vidare mot söder under månaden
och de sista obsarna för året rapporteras från
december månads första dag: 18 ex. Löddby,
Alunda (Mats Edholm, Brita Tibell) och 15 ex.
Landsbergaslätten (Bengt Ottosson).
JS
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Kustsnäppa Calidris canutus
Årets första kustsnäppa var en fjolårsfågel vid
Hjälstaviken 15/6 (Yngve Hareland, Martin
Tjernberg). Övriga fynd är från återflyttningen
mot sydliga trakter, denna gång omfattande
perioden 10/7–7/10. Flyttningen tycks ha varit individrik 18/7 då 115 ex. sträckte S förbi
Rönnskärs udde (Tomas Kjelsson m.fl.) samtidigt som 94 ad. noterades som rastande vid
Ledskär (Per Johan Ulfendahl). Även påföljande
dag, 19/7, passerade en hel del kustsnäppor
Väddö och Singö med som mest 87 ex. mot
S Måssten, Singö (Fredrik Bondestam). Avslutningsvis kan ytterligare ett tresiffrigt antal
rastande nämnas, även dessa vid Ledskär, 106
ad. 8/8 (Mats Edholm m.fl.).
JS
Sandlöpare Calidris alba
Årets förekomst inleddes i vanlig ordning
kring mitten av juli och först ut var 6 ex. mot
S Sennebyhaken 18/7 (Benny Åhr m.fl.).
Kulmen i passagen nåddes ungefär en vecka
senare då 102 ex. rapporterades rasta i Björns
skärgård 26/7 (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund). Denna skärgård har genom åren gjort
sig känd som en bra rastlokal för arten, kanske
en följd av den goda tillgången på fjädermyggor. Andra höga antal rastande på denna lokal
var 32 ad. 20/7 (Jörgen Sjöström m.fl.), 43
ad. 9/8 (Lennart Söderlund m.fl.) och 51 ex.
17/8 (Lennart Söderlund). Det sista fyndet
för året var 2 ex. Björn 27/9 (Bernt Thorsell,
Ulf Blom). I stort sett alla observationer rapporteras från kusten, enda undantagen var
1 ex. Hjälstaviken 20/8 (Anders Sennmalm)
och 2 ex. samma lokal 27/8 (Barbara & Ingo
Leibiger).
Det totala antalet individdagar under året,
328, är rekordhögt och fördelningen per månad:
juli 191, augusti 127 och september 10.
JS
Småsnäppa Calidris minuta
Inga vårfynd detta år, men de första rapporterade från återflyttningen var 3 ex. Vendelsjön 13/7
(Bo Ericsson). De gamla fåglarna passerade, i
motsats till flera andra Calidris-arter, tämligen
obemärkta och blott sex fynd finns från juli. Ett
gott uppträdande av årsungar under hösten, först
ut var 3 ex. Hjälstaviken (Holger Schielzeth)
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och 1 ex. Vendelsjön (Ragnar Hall) redan 5/8,
talar dock för att häckningssäsongen på tundran
varit ganska framgångsrik. Den största rapporterade flocken var 20 ex. Hjälstaviken 18/8 (Pekka
Westin m.fl.) och det senaste fyndet blev 1 ex.
Tegelsmora kyrksjö 26/9 (Jörgen Sjöström).
JS

Mosnäppa Calidris temminckii
Största flocken under vårflyttningen var 25 ex.
Kallrigafjärden 22/5 (Mats Edholm) och under
återsträcket 20 ex. Hjälstaviken 14/8 (Magnus
Liljefors) och 20/8 (Yngve Hareland m.fl.). JS
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Från våren föreligger fyra majfynd (vilket är
något fler än normalt): 1 ex. Hjälstaviken 10/5
(Patrik Brehmer), 1 ex. Vendelsjön 15/5 (Dag
Lanerfeldt, Mats Fredriksson), 1 ex. mot S
Arholma 19/5 (Fredrik Thernlund) samt 3 ex.
Vendelsjön 24/5 (Barbara & Ingo Leibiger).
Huruvida den spovsnäppa som rastade vid reningsverket, Kungsängen, Uppsala 19/6 (Hans
Nissen, Sören Lindén) var på väg mot norr eller
söder låter vi vara osagt, men de första säkra från
höstflyttningen bör ha varit 10 ex. Hjälstaviken
9/7 (Barbara Leibiger m.fl.) och 1 ex. Ledskär
samma dag (Lars Gotborn). Den största flocken
som finns rapporterad är 40 ex. Ledskär 19/7
(Mats Edholm, Brita Tibell).
JS
Skärsnäppa Calidris maritima
Endast en iakttagelse har inkommit från den första
halvan av året och då från dess inledning: 1 ex.
mot SO Simpnäs 5/1 (Niklas Hjort). Rapporteringen från den andra halvan är mer omfattande
med fynd från perioden 1/10–6/11, som mest
22 ex. Björn 9/10 (Kenneth Pless m.fl.). Antalet
individdagar under hösten var: oktober 56 och
november 3.
JS
Kärrsnäppa Calidris alpina
I vanlig ordning gjordes enstaka fynd av smärre
antal i maj och juni med 3 ex. Karlholmsviken
12/5 (Anders Johansson m.fl.) som första för
året. De adulta fåglarnas sydflyttning kulminerade i slutet av juli och flera höga sträcksummor
finns från denna period: 2 050 ex. mot S Simpnäs 18/7 (Niklas Hjort) och 1 770 ex. mot S

Sennebyhaken 25/7 (Per Jakobsson). Från den
20/7 rapporteras det också om minst 1 200 ex.
rastande i Björns skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.)
och 483 ad. vid Ledskär (Holger Schielzeth,
Jelmer Poelstra). Störst antal rastande i inlandet
var cirka 400 ex. Hjälstaviken 19/7 (Herbert
Baumann). Den milda hösten var fördelaktig
för individer som av någon anledning dröjde sig
kvar och den sista kärrsnäppan vid Hjälstaviken
fanns kvar till åtminstone 6/11 (Claes Cronlund
m.fl.).
JS
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Månadsskiftet maj–juni är den period myrsnäpporna passerar Uppland på sin väg mot
nordliga häckplatser och då kan ses rasta i
smärre antal på lämpliga lokaler. Denna vår var
inget undantag och fynd finns från perioden
22/5–5/6; dels vid Vendelsjön med som mest
7 ex. 26–27/5 (Anders Arnell m.fl.) och dels
vid Ledskär med som mest 2 ex. 5/6 (Bengt
Neiss m.fl.).
Återsträcket påbörjades med 1 ex. Hjälstaviken 3/7 (Magnus Brandel) och avslutades med
1 ex. Skutskärsverken 11/9 (Per Johan Ulfendahl). Flertalet iakttagelser är från Hjälstaviken
där som mest 7 ex. sågs 23–25/7 (Bengt Sjösten
m.fl.), men arten noterades även vid Vendelsjön:
1 ex. 11/8 (Sven H Jansson, Tommy Eriksson)
och 3 ex. 21/8 (Anssi Laurila m.fl.) samt vid
Ledskär: 1 ex. 21/8 (Jan Wärnbäck) och 22/8
(Mats Edholm, Brita Tibell). En udda rapport
av 1 ex. sträckande mot S Sennebyhaken 18/7
(Tomas Kjelsson m.fl.) bör också nämnas.
	Arten är inte helt lätt att åldersbestämma
och få rapporter innehåller uppgifter om ålder,
men då fynden är fördelade på två väl avgränsade perioder, 3–27/7 respektive 11/8–11/9, får
vi ändå en sannolikt god bild av gamla respektive unga individers flyttning under hösten.
JS

Prärielöpare Tryngites subruficollis
[0; 4; 1]
Den prärielöpare som upptäcktes vid Ledskär
25/8 (*Fredrik Dahlberg), och som fanns kvar
t.o.m. 9/9, var den femte av sin art som observerats i Uppland och den fjärde vid Ledskär.
De kortbetade strandängarna på lokalen passar

uppenbarligen arten väl. Fyra av fynden är från
hösten och ett från våren.
JS
Brushane Philomachus pugnax VU
Föregående år var det nästan sex månader mellan årets första och årets sista rapport, 24/4
respektive 21/10, men 2011 slogs både dessa
datum med råge, 8/4 respektive 6/11, d.v.s. nära
sju månader mellan extremerna. Först in var 1
hane Lövstaslätten (Annika Rastén) och sist ut
1 ex. Hjälstaviken (Yngve Hareland).
Årets största antal rastande registrerades
som vanligt vid Hjälstaviken där cirka 700 ex.
inräknades 4/9 (Martin Tjernberg).
JS
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Inga som helst vinterfynd detta år. Från vårflyttningen rapporteras rastande och spelande
individer i ungefär normal omfattning från
perioden 13/4–14/5 medan höstflyttningen på
samma sätt bjöd på rapporter i genomsnittlig
skala perioden 4/9–17/10. I samtliga fall, utom
ett, sågs en eller två individer. Undantaget var så
många som 9 rastande ex. Kalvnäset, Tämnaren
4/5 (Lars Gustavsson).
JS
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Året inleddes, trots snö och kyla, med ett regelrätt vinterfynd, nämligen 1 ex. Bäcklösa, Ultuna
23/2 (Ragnar Hall, Åke Berg m.fl.). Det dröjde
sedan till 21/3 innan den första flyttaren från
sydliga trakter rapporterades: 1 ex. Lövstaslätten (Pekka Westin). Årets sista enkelbeckasin
sågs vid Hjälstaviken 9/11 (Ragnar Lagerkvist
m.fl.). Således inget vinterfynd vid årets slut,
trots det milda vädret.
JS
Dubbelbeckasin Gallinago media NT
Rapporter om spelande fåglar har inkommit
från fyra lokaler väl samlade i tiden till perioden
10–20/5; som mest 3 ex. Hjälstaviken 10–20/5
(Anders Sennmalm m.fl.), 1 ex. Norrbystranden,
Vendelsjön 10/5 (Thomas & Kenneth Pless), 1
ex. södra Vendelsjön 11/5 (Anders Arnell) samt
som mest 3 ex. Kungsängen, Uppsala 12–20/5
(Anton Nytén m.fl.).
	Idel välkända lokaler för dylika tilldragelser,
men årets antal är lågt (totalt minst åtta) och en
reträtt från fjolårets uppgång. För övrigt finns
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inte en enda observation från hösten vilket annars brukar vara regel.
BD
Morkulla Scolopax rusticola
Året inleddes med 1 ex. Skogs-Tibble 12/3
(Lasse Sunnerstig). Med tanke på den kalla och
snörika vintern samt att nästa fynd lät dröja
fram till 28/3 ligger det nära till hands att tolka
det förstnämnda som ett vinterfynd. Från november finns det åtta iakttagelser rapporterade,
men sedan även ett genuint vinterfynd: 1 ex.
Grindtorpet, Fasterna 31/12 (Ulf Broander).
JS

Rödspov Limosa limosa CR
Från våren och försommaren har arten rapporterats från flera lokaler: vid Ledskär 1 ex. 11/4
(Jan Rosenfeld) och 1 ex. 27/4 (Andreas Eklind,
Yngve Meijer), 2 ex. Lövstaslätten 13–14/4
(Annika Rastén m.fl.); vid Hjälstaviken 1 par
16/4–22/5 (Anders Delin m.fl.) och 1 ex.
23/5–5/7 (Anders Johansson m.fl.), 1 ex. Kalvnäset, Tämnaren 30/4–1/5 (Magnus Klingse
m.fl.), 1 ex. Kundbysjön 24–25/5 (Bo Granberg
m.fl.) samt 1 ex. Vendelsjön 26/5 (Anders
Arnell m.fl.).
	Ledskär är en bra lokal för arten och nya
iakttagelser gjordes här mitt i sommaren; 1 ex.
21–22/6 (Christian Ekstedt m.fl.), 1 hane (samma?) 3/7 (Peter Samuelsson) och 2 ad. 11/7
(Ulf Blom). Likaså Hjälstaviken är en lokal som
drar till sig rödspovar och från hösten föreligger
fynd härifrån av 1 ex. 3/9 (John Costello) samt 1
1K-fågel tillhörande rasen islandica 18/9–12/10
(Anders Blom m.fl.).
BD
Myrspov Limosa lapponica VU
De betade strandängarna vid Ledskär lockade även myrspovar att rasta på sin väg mot
häckplatserna. Här sågs arten nära nog dagligen under perioden 10/4–7/5, som mest
7 ex. 24/4 (Kalle Källebrink, Eva Johansson).
Övriga iakttagelser under våren var 5 ex. mot
NO Björn 16/4 (Ulrik Lötberg, Peter Schmidt),
1 ex. Kallrigafjärden 20/4 (Mats Edholm, Brita
Tibell) och 1 ex. 10–12/5 (Martin Resare m.fl.),
1 ex. Sennebyhaken 2/5 (Jan Andersson), 1 ex.
Österskär, Vätö 7/5 (Jonas Jonsson), 1 ex.
Håkanskär, Vätö 8/5 (Magnus Liljefors) samt
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12 ex. mot V Måssten, Singö 10/5 (Fredrik
Bondestam).
	I slutet av juni noterades 1 ex. vid Hjälstaviken 19/6 (Kjell Sahlberg m.fl.) och
1 ex. vid Ledskär 22/6 (Per Johan Ulfendahl
m.fl.), men det är osäkert om dessa var tidiga
återflyttare eller om de aldrig hade nått sina
häckplatser och istället fört en ambulerande
tillvaro i mer sydliga trakter.
Återsträcket mot vinterkvarteren inleds normalt under juli och först ut denna gång var 4
ex. rastande Ledskär 11/7 (Jonas & Bo Ekring
m.fl.) och 25 ex. mot S Sennebyhaken 12/7
(Bo Granberg). Från andra halvan av juli finns
många rapporter om sträckande och de större
antalen (≥ 50) var: 50 ex. mot SV Hjälstaviken
17/7 (Holger Schielzeth m.fl.), 90 ex. mot S
Simpnäs 17/7 (Magnus Fridolfsson), 50 ex. mot
SV Arholma 18/7 (Magnus Fridolfsson), 84 ex.
mot S Rönnskärs udde 24/7 (Bo Granberg, Jan
Andersson) samt 70 ex. mot SV Arholma 28/7
(Fredrik Friberg m.fl.).
	Avslutningsvis sågs årets sista (?) myrspov, 1
ex., på Svenska Högarna 5/10 (Anders Eriksson
m.fl.).
BD
Småspov Numenius phaeopus
Vårsträcket kom igång i slutet av april och
pågick sedan, om vi skall tro rapporteringen, i
ungefär en månad. Enstaka ex. och smärre antal
rastande eller sträckande rapporteras från ett
flertal lokaler, men det är svårt att peka ut några
iakttagelser som är särskilt intressanta. Största
antalet under våren var de 17 ex. som sträckte
förbi Hjälstaviken 1/5 (Claes Cronlund).
Retursträcket mot vinterkvarteren inleddes
kring den 10/7 och pågick fram till mitten av
september då årets sista iakttagelse rapporteras
från Sennebyhaken där 1 ex. sågs passera mot
söder (Jan Andersson). Flertalet fynd är från
kusten och det största antalet som noterades
under hösten var 16 ex. Björns skärgård 3/8
(Bo G Svensson).
BD
Storspov Numenius arquata VU
En översiktlig genomgång av inkomna rapporter
innehållande möjliga häckningsindikationer ger
vid handen att de totalt bör omfatta minst ett
60-tal revir. Avslutningsvis två rapporter om

stora antal (≥ 100): dels cirka 100 ex. rastande
vid Ledskär (Joakim Djerf, Eva Mattsson) dels
120 ex. mot S Måssten, Singö 25/6 (Fredrik
Bondestam).
BD
Svartsnäppa Tringa erythropus
Årets största ansamling kan vara värd att nämna:
120 ex. Ledskär 26/8 (Ulf Gärdenfors m.fl.).
JS

Rödbena Tringa totanus
En säkerställd häckning har rapporterats från
inlandet, nämligen ett par med två pull. vid
södra Vendelsjön 30/6 (Anssi Laurila). I övrigt
finns det rapporter som indikerar häckning på
följande inlandslokaler: Hjälstaviken, Kärven,
Tegelsmora kyrksjö, Jönsbolssjön, Kundbysjön
och Trunsta träsk (Knivsta). Det är således i
första hand från lokaler som varit objekt för
restaureringsåtgärder.
BD
Skogssnäppa Tringa ochropus
Skogssnäppornas återflyttning sker normalt tidigt, ett fåtal individer brukar kunna ses i början
av september. I år finns två ovanligt sena fynd,
båda från kusten: 1 ex. Fluttu, Gräsö 25/9 (Leif
& Kersti Östman) och 1 ex. Långsandsörarna
2/10 (Jean-Paul Lösing m.fl.).
JS
Grönbena Tringa glareola
Sannolikt minst 4 häckande par Florarna 6/6
(Peter Schmidt m.fl.) samt kanske också vardera
ett häckande par vid Stortegarna, Tinäset – 1
sp. 22/5 (Yngve Hareland) och vid Hagmossen, Tegelsmora – 1 sp. 26/5 (Bernt Thorsell).
Möjligen även häckning vid Tegelsmora kyrksjö
där spelande och varnande fåglar sågs 2/7 (Anssi
Laurila).
BD
Drillsnäppa Actitis hypoleucos NT
Två iakttagelser kan vara värda att nämna; dels
ett stort antal rastande – minst 35 ex. Ytterskär, Väddö (Tomas Pärt) dels en sen individ –
1 ex. Svenska Högarna 2/10 (Anders Eriksson
m.fl.).
BD
Roskarl Arenaria interpres VU
Årets första roskarl sågs sträcka mot N förbi
Skatudden redan den 15/4 (Brita Tibell, Mats

Edholm) vilket är anmärkningsvärt tidigt.
Arten ses sporadiskt i inlandet under flyttningen och från detta år finns endast vardera
ett fynd från våren respektive eftersommaren:
1 ex. Vendelsjön 14/5 (Ragnar Hall, Lars-Erik
Larsson) och 1 1K Hjälstaviken 15/8 (Tom
Sandström m.fl.).
JS
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Från vårpassagen (18/5–15/6) finns observationer rapporterade från tre lokaler: vid Övre
Föret 1 ex. 18/5 (Alexander Kotrschal m.fl.) och
1 ex. 23–25/5 (Bengt-Olov Stolt m.fl.); vid
södra Vendelsjön 1 ex. 21–22/5 (Anssi Laurila
m.fl.) och 1 ex. 27/5 (Anders Arnell m.fl.) samt
vid Hjälstaviken 1 ex. 2/6 (Magnus von Krusenstierna), 3 ex. 4/6 (Jan Wernerman m.fl.) och
1 par 14–15/6 (Gunnar Ehrenroth m.fl.).
	Därtill föreligger det fynd från fyra välkända
lokaler under återsträcket mot övervintringsområdena (15/7–23/8): vid Ledskär 1 ex. 15–16/7
(Bo G Svensson m.fl.), 1 1K 1/8 (Jörgen
Sjöström), 1 ex. 12/8 (Per Johan Ulfendahl)
och 15 ex. 23/8 (Ulf Hamrin); möjligen en
och samma individ vid Hjälstaviken 22 (Anita
Janelm m.fl.), 28 (Barbara Leibiger m.fl.) och
31/7 (Ragnar Hall m.fl.); vid Karlholmsviken
2 ex. 13/8 (Anton Nytén m.fl.) och 1 1K 21/8
(Jan Wärnbäck) samt 1 1K Vendelsjön 21/8
(Anssi Laurila, Mats Fredriksson).
Sammantaget ett tiotal individer under våren och drygt ett 20-tal under eftersommaren
är klart bättre än fjolårets svaga uppträdande.
Den observation som sticker ut är de 15 som
sågs vid Ledskär 23/8.
BD
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius
[0; 11; 1]
En observation även detta år; 1 ad. vid Östergrundet, Björns skärgård 7/8 (Lennart Söderlund).
JS
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Ett fynd från våren föreligger: 1 ad. mot NO
Vällen, Bladåker 8/5 (Mats Edholm, Brita Tibell). Vårfynd är ovanliga och fynd i inlandet
än mer originella, oavsett årstid.
Höstfynd finns från perioden 1/10–3/11,
samtliga avser årsungar sedda vid kusten:
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1 ex. mot S Örskär 1/10 (Jan Wärnbäck); vid
Björn 1 ex. mot SO 3/10 (Björn Wester m.fl.),
1 ex. mot SO 9/10 (Ulrik Lötberg m.fl.),
2 ex. mot SV Björn 13/10 (Ulrik Lötberg m.fl.),
2 ex. 15/10 (Martin Tjernberg m.fl.), 1 ex.
16/10 (David Hammarberg m.fl.), 2 ex. 23/10
(Annika Rastén m.fl.), 1 ex. mot SO 25/10
(Jelmer Poelstra m.fl.) och 1 ex. 3/11 (Lennart
Söderlund m.fl.) samt 1 ex. Understen, Singö
20/10 (Fredrik Bondestam).
Vårfynd är således ovanliga, men rena vinterfynd är än mer sällsynta. Från årets rapportering
finner vi dock ett dylikt: 2 1K-fåglar mot SV
Billudden 30/12 (Petter Haldén).
RH
Kustlabb Stercorarius parasiticus
Årets första rapporteras från Stenskär, Börstil
(Rolf Lindskog) och Ugglan, Gräsö (Leif &
Kerstin Östman), båda den 16/4. Observationer i inlandet är ovanliga även för denna art,
men det finns ett fynd av 1 ad. sträckande över
Hjälstaviken 1/5 (Håkan Markstedt, Per-Erik
Holmlund).
Från häckningstid finns rapporter om totalt
ett 40-tal par som observerats under omständigheter som åtminstone indikerar häckning,
från Lövstabukten i norr till Svenska Högarna
i söder. Från eftersommaren föreligger två iakttagelser av lite större antal; dels vardera 8 ex.
vid Björn 27/7 (Thomas Pless) och Understen
11/8 (Fredrik Bondestam), dels 21 ex. mot S
Skatudden 29/8 (Kimmo Kangasvieri).
	Avslutningsvis kan några sena observationer
nämnas: 3 ex. mot SO Björn 9/10 (Per Andersson m.fl.), 1 ex. mot S Sennebyhaken 13/10
(Jan Andersson) och 4 ex. mot N samma lokal
14/10 (Kristoffer Stighäll).
RH
Fjällabb Stercorarius longicaudus
[?; 95; 1]
Fyra rapporter finns från perioden 20/8–18/9,
men endast 1 ex. Björn 18/9 (Anders Jansson,
Bengt Ottosson) har i vederbörlig ordning beskrivits i en raritetsrapport som också godkänts
av rrk.
RH
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
Årets första var en 2K-fågel som uppehöll sig
på Lövstaslätten 13–17/4 (Jan Wärnbäck m.fl.),
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men arten sågs snart även på andra, mer typiska,
lokaler som t.ex. Hjälstaviken och Vendelsjön.
Säkerställda häckningar har rapporterats
från bara två lokaler: minst 46 par Vendelsjön
där så många ruvande individer inräknades
27/5 (David & Tobias Hammarberg) samt 2 par
Kärven (Tomas Kjelsson). Medan häckningarna
i Kärven misslyckades (Tomas Kjelsson) gick
det bättre för dvärgmåsarna i Vendelsjön som
fick åtminstone 26 ungar på vingarna (Anders
Arnell m.fl.).
Föregående år noterades säkra häckningar på ytterligare fyra lokaler, men från
dessa finns inga häckningsrapporter 2011.
I Tämnaren (12 häckande par 2010) sågs
4 ad. 14/5 och minst 5 ad. 4/6, båda iakttagelserna från Sörsjön (Owe Rosengren), men i
övrigt inga tecken på eventuella häckningar. Vid
Ambricka, Storfjärden i Dalälven (2 par 2010)
sågs 2 ad. 28/5 (Tommy Löfgren), men i övrigt
inga rapporter som indikerar häckning. Ej heller
från Lövstabukten, där 4 respektive 2 par häckade på två öar 2010, finns det några iakttagelser
som tyder på häckningsförekomst. Iakttagelser
av arten under häckningstid föreligger från ytterligare två tidigare kända häckningslokaler,
Hjälstaviken och Tegelsmora kyrksjö, men inte
heller här fanns det några tecken på häckningar.
På den första lokalen sågs som mest 62 ex. 5/5
(Pekka Westin) och på den senare som mest
5 ad. 8/5 (Henrik Berg). Sammanfattningsvis ett
klart sämre år jämfört med det föregående.
Från hösten finns många rapporter om observerade dvärgmåsar och de tre största noteringarna kan nämnas: 166 ex. mot SV Fågelsundet
17/8 (Lennart Söderlund), 295 1K-fåglar mot
O Källarberget, Lövstabukten 27/8 (Yngve
Hareland) samt 400 ex. Svenska Högarna 8/10
(Anders Eriksson m.fl.).
Sist ut, enligt rapporteringen, detta år var
1 ad. Måssten, Singö 4/11 (Fredrik Bondestam) och 1 ad. Arholma 6/11 (Eskil & Fredrik
Friberg).
RH
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
Från den första halvan av januari finns tre vinterfynd: 3 ex. Simpnäs 6–8/1 (Niklas Hjort), 1 ex.
Kapellskär 11/1 (Jan Andersson) samt 1 ex.
Uppsala 14/1 (Sten Ivarsson).

	I samband med vårflyttningen noterades flera
stora antal och de tre största kan vara värda att
nämna: cirka 7 500 ex. sträckande Lurbotippen,
Uppsala 11/4 (Johan Södercrantz), cirka 3 000
ex. Ekoln, Lårstavikens mynning 18/4 (Martin
Tjernberg) och cirka 2 200 ex. Vendelsjön 27/4
(Patrick Fritzson).
Uppgifter om häckningar har inkommit från
cirka 45 lokaler, både från kusten och i inlandet.
Många kolonier är små, men det finns också
de som innehåller tre eller fyrsiffriga antal par
och några av de senare kan nämnas: totalt cirka
2 850 par i Tämnaren (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson), cirka 360 par på öar i Lövstabukten
(Ulrik Lötberg), cirka 440 par i Björns skärgård
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund), cirka 1 600
par Vendelsjön (Martin Tjernberg), cirka 750
par Hjälstaviken (Pekka Westin), cirka 350 par
Kärven (Tomas Kjelsson) samt kanske 200 par
Husbydammarna (Bengt Säfström m.fl.).
Sammanfattningsvis kan sägas att årets
häckningssäsong av allt att döma var klart sämre
än fjolåret med nästan genomgående betydligt
lägre antal häckande par på ovan nämnda lokaler. Den enda av dem som kunde redovisa ett
större antal par var Vendelsjön. Från flera lokaler
berättas också om dåligt utfall av häckningarna,
särskilt vid kusten i norr där både mink och
dåligt väder rapporteras var troliga orsaker.
	Året avslutades med ett flertal iakttagelser
i december, bl.a. 1 ex. Hjälstaviken så sent som
11/12 (Gustav Knall), och de senaste var: 1 1K
Nedre Föret 28/12 (Björn Lundgren) samt 2
ex. Öregrund 28 och 30/12 (Göran Ormestad,
Peder Waern).
RH
Fiskmås Larus canus
Endast en rapport om en större ansamling finns
från 2011 och det var cirka 2 500 ex. rastande
kring nedfarten mot Ledskär 22/4 (Christian
Ekstedt). Därtill kan några häckningsuppgifter
som bygger på genomförda inventeringsinsatser
berättas: 541 par på öar i Lövstabukten, 357 par
i Björns skärgård och 310 par i Gräsö skärgård
(Ulrik Lötberg m.fl.).
RH
Silltrut Larus fuscus NT
Tidiga fynd har inkommit även detta år:
7 ex. Hederviken 12/3 (Åke Österberg),

1 ad. Hovgårdstippen 15/3 (Fredrik Litsgård,
Herbert Baumann) och 3 ad. Lidö, Vätö 16/3
(Roland Sjölander).
Från häckningstid rapporteras om totalt 223
häckande par i Björns skärgård och 6 par i Lövstabukten (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund).
I Gräsö skärgård noterades sammantaget 141
häckande par (Ulrik Lötberg) medan insidan av
Gräsö, Öregrundsgrepen, hyste 25 par (Göran
Ormestad). Norrtälje har en stor skärgård och
härifrån berättas om ett 80-tal par spridda
längs kusten. Mer udda är en rapport om ett
häckande par i inlandet, på ön Våmben, Grönsö
i Mälaren (Patrik Rhönnstad). Arten har sedan
länge häckat i vår del av Mälaren, men vi har
dålig koll på hur många par som fortfarande
finns kvar.
Två rapporter om stora antal, utanför häckningstid, har också flutit in: 160 ad. Rödhäll,
Hållnäs 13/8 (Anssi Laurila) och 150 ad. mot
S Understen, Singö 18/8 (Fredrik Bondestam).
För inte så länge sedan var vinterfynd ytterst
ovanliga, men under senare år har tycks de ha
blivit vanligare, alternativt eftersökts i större
omfattning än tidigare, och från årets slut finns
två iakttagelser: 1 1K Hovgårdstippen 20/11
(Holger Schielzeth) och 1 ad. Rödhäll, Hållnäs
på årets sista dag (Ulf Blom).
	Avslutningsvis kan några inkomna fynd av
andra raser än fuscus nämnas, bl.a. tre av rasen
intermedius: 1 ad. Svandammen, Uppsala 29/4
(Jan-Erik Wahlroos), 1 ad. Vendelsjön 4/7
(Anssi Laurila) och 1 ad. Kungsängen, Uppsala 29/7 (Jan-Erik Wahlroos). Alla dessa tre
rapporter innehåller kommentarer som stöder
bestämningarna. Därtill finns en observation
av en individ som ansetts ha varit en graellsii/
heuglini vid Mickelsbo, Tierp 6/4 (Bernt Godin).
RH
Gråtrut Larus argentatus NT
Några stora ansamlingar har noterats under
den tidiga våren, ofta på eller i anslutning till
avfallsanläggningar, och några skall här nämnas:
cirka 2 500 ex. Kalmarsand, Bålsta 14/3 (Anders
Eriksson), cirka 1 000 ex. Hovgårdstippen 27/3
(Anders Sennmalm), 460 ex. Övre Föret 3/4
(Martin Molin) samt cirka 1 000 ex. Lurbotippen, Uppsala 11/4 (Johan Södercrantz m.fl.).
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Från häckningstid finns ett par uppgifter om
beståndsstorlekar som bygger på inventeringsinsatser: 396 par Lövstabukten och 275 par i
Björns skärgård (Ulrik Lötberg m.fl.). Från båda
dessa områden påtalas att häckningsutfallet var
svagt och från Lövstabukten nämns att antalet
häckande par har minskat rejält sedan föregående år.
	Avslutningsvis kan en stor ansamling från årets
slut berättas: cirka 1 200 ex. Hovgårdstippen
10/12 (Holger Schielzeth).
RH
Vittrut Larus hyperboreus [?; 160; 1]
Endast en individ även detta år, 1 2K-fågel som
alternerade mellan Hovgårdstippen och Brillinge under perioden 8/3–4/4 (Nils-Olof Jerling
m.fl.)
RH
Havstrut Larus marinus
De tre största rapporterade noteringarna från den
tidiga våren var: 25 ex. Singsundet, Singö 18/2
(Fredrik Bondestam), 45 ex. Hovgårdstippen
5/3 (Anders Eriksson) och 50 ex. Kalmarsand
14/3 (Anders Eriksson). I motsats till andra
måsfåglar hade havstruten ett bra år i Björns
skärgård, 16 häckande par och god häckningsframgång.
Från årets slut finns inga lika stora antal som
under den tidiga våren, men 15 ex. Östhammarsfjärden 13/12 (Wilhelm Dietrich son) kan
ändock nämnas.
RH
Tretåig mås Rissa tridactyla
[>18; >422; 5] EN
Efter blygsamma två fynd föregående år blev
2011 något bättre med en handfull observationer. Det började med ett udda fynd mitt i sommaren; 1 2K mot N förbi Skatudden 15/7 (Hans
Norelius). Det dröjde sedan drygt tre månader
till nästa iakttagelse, 1 1K mot S Sennebyhaken
18/10 (Jan Andersson). Månadsskiftet oktober/
november är ofta en bra tidpunkt för arten
här i Uppland och flera observationer följde
från denna period: 1 1K mot SV Björn 23/10
(Annika Rastén m.fl.), 2 1K mot S Rönnskärs
udde 5/11 (Anders Jansson m.fl.) samt minst
2 1K mot S Sennebyhaken dagen därpå (Bo
Granberg m.fl.).
RH
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Skräntärna Hydroprogne caspia VU
Årets första skräntärnor noterades vid Ledskär,
1 ex. (Holger Stenson, Tommy Karlsson), och
Harudden, Gräsö 2 ex. (Martin Resare), båda
observationerna den 12/4. Innan häckningssäsongen inleddes på allvar i bl.a. Björns skärgård
noterades som mest 37 ad. vid Ledskär i slutet
av april, men det finns rapporterade iakttagelser
av enstaka individer eller några få tillsammans
från många andra lokaler såväl vid kusten som
i inlandet.
De häckande paren etablerade sig längs
kusten och utifrån influtna rapporter kan vi
dra slutsatsen att utfallet av årets reproduktion
tycks ha varit blandad. Från Björns skärgård rapporteras 90 häckande par på Stenarna. Flertalet
av dessa par genomförde en lyckad häckning
och resultatet blev ett hundratal flygga ungar.
Det kunde ha blivit fler om inte ett havsörnspar
hade tagit för sig cirka 10–30 ungar. Rapportörerna, Ulrik Lötberg och Lennart Söderlund,
berättar också att ungfåglar från Stenarna även
detta år kontrollerats av Carsten Rodhe vid
Kummerowsjön i Mecklenburg, Tyskland under
höstflyttningen. Från Tierps kommun finns i
övrigt endast en rapport: ett häckande par på
Blecksnedan, Hållnäs (Alf Sevastik).
	I den nya kolonin på Hundbådan, väster om
Gräsö, fanns i början av häckningssäsongen cirka
65 par på plats, men antalet minskade efterhand
och kvar fanns i slutet av maj cirka 20 par som
påbörjade häckning. De par som lämnade ön
flyttade troligen över till Stenarna för att istället
häcka där. För de par som stannade på Hundbådan blev utfallet dåligt med sannolikt inte fler
än totalt tre flygga ungfåglar. I Gräsö skärgård
i övrigt, öster om ön, hittades sammantaget 11
häckande par på tio lokaler, men inte heller
dessa hade någon större framgång. Flertalet av
dessa ruvade ett eller två ägg i slutet av juni, den
sena tidpunkten för ruvning indikerar omläggning, och endast tre av paren tycks ha lyckats
med att få fram några ungar (Ulrik Lötberg, Alf
Sevastik, Fredrik Bondestam).
Från Norrtälje kommun har det inkommit
rapporter om sammanlagt 23 häckande par på
14 lokaler och även här misslyckades flertalet
med sina häckningsförsök. Samtliga tio par på
Tisslan, Svartlöga tillhörde de som inte fick ut

några ungar (Roland Staav m.fl.).
Efter häckningssäsongen noterades som
vanligt ansamlingar av skräntärnor vid Ledskär,
som mest 14 ad. och 8 1K 12/8 (Per Johan
Ulfendahl) och 26 ad. och 4 1K 17/8 (Yngve
Meijer). Det var här som även årets senaste
individ sågs: 1 ad. 3/9 (Peter Samuelsson, Olle
Westerberg).
RH
Kentsk tärna Sterna sandvicensis
[5; 125; 3] EN
Tre fynd har rapporterats: 1 ex. mot SO Rävsten, Gräsö 16/5 (Bengt Ottosson), 1 1K mot
SO Örsten, Singö 7/8 (Fredrik Bondestam)
och 1 1K Ledskär samma dag (Per Johan Ulfendahl).
	Årets resultat är bättre än fjolårets, en observation, men ändå i underkant jämfört med
åren innan.
RH
Fisktärna Sterna hirundo
Årets första sågs vid Övre Föret 11/4 (Anders
Jansson m.fl.) och följdes snart av fler på andra
lokaler. Häckningsuppgifter har inkommit från
såväl inlandet som från kusten och från våra sötvatten kan följande nämnas: minst 75 par Hjälstaviken (Pekka Westin m.fl.), 25 par Knösen,
Hjulstafjärden (Thomas Pettersson), minst 65
par Tämnaren (Ulrik Lötberg, Lars Gustavsson),
5 par Flässjan, Ekoln (Hans Nissen), 1 par Trunsta träsk, Knivsta (Johan Södercrantz), 10 par
Stennässjön, Skogs-Tibble (Anders Jansson),
15 par Kärven (Tomas Kjelsson), 3 par Jönsbolssjön (Tomas Kjelsson), 12 par i viltvatten
SV Jägarhyddan, Rimbo (Roland Sjölander),
11 par Vendelsjön (Anssi Laurila) och 3 par
Tegelsmora kyrksjö (Anssi Laurila).
Från kusten kan resultat av inventeringsinsatser i norr nämnas. I Björns skärgård fick så
småningom kanske cirka 160 par ut ungar. Inledningsvis var det betydligt fler par som fanns
på plats, men flertalet misslyckades med sina
häckningar och lämnade området. Förhållandet
var av allt att döma detsamma i Lövstabukten
där arten likaså hade en dålig föryngring med
få häckande par.
Sist ut detta år var, enligt rapporteringen,
1 ex. Ledskär 3/10 (Percy Fredriksson, Gunnar
Siljestrand).
RH

Silvertärna Sterna paradisaea
I samband med vårsträcket gjordes några få
fynd i inlandet: 1 ex. mot N Funbo 4/5 (Jan
Wärnbäck), 1 ex. Övre Föret 5/5 (Calle Andersson) och 5 ex. mot N Hjälstaviken 10/5
(Pekka Westin).
Många rapporter om häckningsförekomster
har inkommit och från kusten i norr kan berättas om totalt 516 par häckade i Björns skärgård
och 123 par på öar i Lövstabukten. Tyvärr var
häckningsutfallet dystert i båda dessa områden
med få lyckade häckningar och antalet häckande par var för övrigt också klart lägre jämfört
med 2010. Orsaken till det dåliga häckningsresultatet tycks i första hand ha varit dåligt väder,
men också minkpredation bidrog. Mer udda
orsak till misslyckade häckningar i åtminstone
någon koloni var besök av havsörn och trana
(Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund).
Från Gräsö skärgård meddelas totalt 453
häckande par, som mest cirka 100 par på
Vässö-Viten (Ulrik Lötberg, Lennart Söderlund). Därutöver kan 50 par i Örskärssund (Ulf
Johansson) och 30 par i Kallrigafjärden (Martin
Tjernberg) nämnas.
Från Norrtälje kommun kan de tre största
kolonierna omtalas: cirka 100 par Svenska
Stenarna (Mats Gothnier), 40 par Understen
(Fredrik Bondestam) och 35 par Örsten, Singö
(Ragnar Hall).
Årets första silvertärnor sågs vid kusten
i norr den 17/4, bl.a. 1 ex. Ledskär (Nina &
Anita Janelm), och följdes drygt fem månader
senare av årets sista, 1 1K mot SO Björn (Yngve
Hareland m.fl.), den 24/9.
RH
Småtärna Sternula albifrons
[>28; 114; 6] VU
Ingen observation från Hjälstaviken detta år,
men väl en handfull fynd från kusten enligt
följande: 2 ex. Rävsten, Gräsö 16/5 (Bengt
Ottosson), från Ledskär/Karlholmsviken rapporteras 1 ad. 2/6 (Raoul Wexius m.fl.), 1 ad.
25/6 (Anders Sennmalm, Percy Fredriksson)
och 1 ex. 18/7 (Anna Helena Lindahl) samt 1
ad. mot S Sennebyhaken 25/7 (Jan Andersson).
Flertalet fynd är således från mitt i sommaren,
men det är inte helt ovanligt med dylika iakttagelser från tidigare år.
RH
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Svarttärna Chlidonias niger VU
En vecka tidigare än 2010 noterades årets första
vid Vendelsjön 23/4 (Anders Arnell m.fl.) och
två dagar därefter 1 ex. vid Hjälstaviken (Jocke
Söderhäll m.fl.).
	Årets häckningssäsong blev rekordartad vad
gäller antalet häckande par, men nästan samtliga, cirka 100 par, fanns i Sörsjön, Tämnaren
(Ulrik Lötberg). Därutöver finns bara en känd
häckning noterad, ett par som fick fram en
unge i södra Vendelsjön (Anssi Laurila). Utöver
detta par sågs som mest ytterligare 18 ex. vid
Vendelsjön 11–12/7 (Nina & Anita Janelm).
Från sensommaren och hösten finns några
ströobservationer rapporterade: 1 ad. Skarholmen, Uppsala 22/7 (Erik Törnblom), 1 1K
Karlholmsviken 19/8 (Johan Södercrantz) och
23/8 (Jörgen Sjöström), 1 1K mot O Källarberget, Lövstabukten 27/8 (Yngve Hareland) samt
1 1K Sikhjälma hamn 4/9 (Annika Rastén, Curt
Johnsson).
RH
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
[0; 14; 2]
Efter ett år utan observationer sågs 1 ad. och 1
1K i Hjälstaviken hela dagen den 27/7 (Pekka
Westin m.fl.). Senast arten sågs i rapportområdet var den 4/7 år 2009, även då i Hjälstaviken.
RH
Sillgrissla Uria aalge
1 ex. vid Skatudden 14/4 (Anders Jansson m.fl.)
var den första som noterades i rapportområdet
detta år. Uppgifter om häckningsförekomst har
inkommit från tre tidigare kända lokaler. I
Svenska Högarnas skärgård ringmärktes 109
pull. och 135 ad. 9/7 (Jan Ohlsson). Eftersom
ytterligare 30 redan tidigare märkta fåglar
kontrollerades visar det att antalet häckande
par i ögruppen borde vara åtminstone ett
hundratal par. Utanför Singö ringmärktes
9 pull. på Stridsbådan och ytterligare 6 pull.
på Abborren 6/7. På den förstnämnda lokalen
inräknades 64 ad. och på den senare 32 ad. (Roland Staav m.fl.). Antalet häckande par på dessa
två öar borde således vara minst hälften av det
angivna antalet adulta individer, sannolikt fler.
Vid Tjärven, längst ut i Rådmansö skärgård, sågs
2 ex. 8/5 (Magnus Liljefors). Här har arten setts
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tidigare under häckningstid och det är rimligt
att tro att åtminstone något par häckar här.
	Inga vinterfynd finns heller från slutet av
året. Den senaste detta år blev istället 1 ex.
Arholma 5/11 (Eskil & Fredrik Friberg). RH
Tordmule Alca torda
Rapporterade antal från troliga häckningsöar
under häckningstid är som vanligt ofta summariska och speglar sannolikt inte särskilt väl
hur många par som verkligen häckade på respektive lokal, men de kan ändå vara värda att
nämna: 450 ex. Svenska Högarna (Per Johan
Ulfendahl), 60 ex. Skarv skärgård, Blidö (Mats
Gothnier), 11 ex. Östra Målörsgrundet, Rödlöga, Blidö (Roland Staav), 110 ex. Rådmansö
skärgård (Magnus Liljefors); i Singö skärgård
450 ex. Stridsbådan, 250 ex. Abborren, 140
ex. Västerskäret (Mats Gothnier m.fl.), 60 par
Medbådan, 45 par Öster-Svartklubben, 20
par Väster-Svartklubben (Ulrik Lötberg) och
12 par Understen (Fredrik Bondestam) samt
15 ex. Hundbådan, Öregrundsgrepen (Göran
Ormestad).
RH
Tobisgrissla Cepphus grylle NT
Som för andra grisslor är rapporterade uppgifter
om antalet individer/par vid häckningsöar för
denna art ofta slumpvisa och grova skattningar,
men de kan ändå ge en fingervisning om hur
beståndet mår. Följande antal kan därför vara
värda att nämna: sammanlagt 37 par i Björns
skärgård och 44 par i Lövstabukten (Ulrik Lötberg), 8 par på två öar vid Hållnäskusten (Jan
Rosenfelt, Anssi Laurila), 2 par Hundbådan,
Öresundsgrepen (Göran Ormestad), 2 par
Vässö-Viten, Gräsö skärgård (Ulrik Lötberg),
245 par Understen, Singö (Fredrik Bondestam),
60 par Bysholmen, Väddö (Mats Gothnier),
65 ex. Simpnäsklubb, Björkö-Arholma (Mats
Gothnier), 110 ex. Tjärven, Rådmansö (Magnus
Liljefors), 30 ex. Längden, Söderarm (Magnus
Liljefors) och 25 ex. Knaggrund, Svartlöga
(Roland Staav).
RH
Alkekung Alle alle [6; 31; 1]
1 ex. mot N Svenska Högarna 19/10 (Bill
Douhan). Den första i rapportområdet sedan
hösten 2006.
RH

Skogsduva Columba oenas
Från årets inledning finns ett vinterfynd av
2 ex. vid Prästängen, Kalmar 24/1–2/2 (Britta
Rosendahl). Eftersom skogsduvan är den kanske
tidigaste vårfågeln av alla, åtminstone efter en så
hård vinter som denna, noterades vårens första,
likaledes 2 ex., vid Danmarksgärdet, Danmark
redan 1/3 (Bo Thyselius). Denna observation
följdes strax av flera och som mest noterades
under våren cirka 200 ex. Hjälstaviken 26/3
(Mats Brisegård).
Hur många spelande hanar har då hörts runt
om i rapportområdet under 2011? Det är en
fråga som är närmast ogörlig att besvara utifrån
rapporteringen, men en mycket summarisk
genomgång ger sammantaget 146 individer,
d.v.s. en fortsatt nedgång från föregående år då
arten rapporteras som spelande från cirka 170
lokaler. Huruvida detta är i överensstämmelse
med verkligheten är närmast omöjligt att säga,
då förfarandet vid sammanställningen respektive år inte utgått från samma förutsättningar.
	Årets slut blev betydligt mildare än dess
inledning, men det finns bara två vinterfynd
från december: 1 ex. Hjälstaviken 20/12 (Pekka
Westin, Thomas Johansson) och 1 ex. Skumma,
Jumkil 31/12 (Ragnar Hall).
BD
Ringduva Columba palumbus
Trots ytterligare en kall vinter 2010/2011 finns
det iakttagelser även från denna vinter och då
företrädesvis från Uppsala där arten noterades
på flera platser, som mest 7 ex. på Skogsduvevägen (humm…), Sunnersta 13/2 (Sven Wijk).
Andra lokaler med observationer av ringduva
under årets två inledande vintermånader var:
1 ex. Sennebyhaken 29/1 (Bo Granberg), 1 ex.
Hjälstaviken 2/2 (Anders Sennmalm) och 2 ex.
Bålsta, Yttergran 19/2 (Göran Haglund). Även
under december fanns det ringduvor kvar i rapportområdet och då åter i första hand i Uppsala
där som mest 15 ex. observerades i slottsparken
1–5/12 (Raoul Wexius m.fl.). Utanför Uppsala
noterades 1 ex. på fågelbord, vid Solberga, Kulla
19/2 (Pekka Westin) samt 1 ex. Lagga 30–31/12
(Nina Janelm m.fl.).
BD

Turkduva Streptopelia decaocto NT
Ett försök att sammanfatta antalet par/revir i
respektive kommun ger följande resultat: Uppsala 10 (därav Lövstalöt 1), Tierp 3, Norrtälje
3, Heby 2, Enköping 2 och Östhammar 1. Det
blir totalt 21 par/revir, vilket kan jämföras med
23 föregående år och 26 året dessförinnan.
Huruvida detta indikerar ett vikande bestånd
eller om sammanställningarna är bristfälliga är
osäkert.
BD
Turturduva Streptopelia turtur [9; 175; 3]
Tre iakttagelser detta år: 1 ex. Svenska Högarna
23/5 (Bill Douhan), 1 ex. Örskär 1–2/7 (gm
Martin Irestedt) och 1 ad. Bälinge kyrka 2/7
(Holger Schielzeth). En normal förekomst i
både tid, rum och antal.
PD
Gök Cuculus canorus
Vid en översiktlig genomgång av gökrapporteringen har vi kommit fram till följande antal
spelande hanar per kommun: Uppsala 127,
Norrtälje 104, Tierp 56, Enköping 53, Östhammar 50, Heby 38, Älvkarleby 10, Knivsta
5, Håbo 4 och Sala (del av) 1. Detta ger totalt
448 spelande hanar. Nämnda antal får ses som
en mycket ungefärlig bild av artens numerär i
rapportområdet.
Även om det således finns avsevärda brister
i denna sammanställning, finns det ändå mycket
som talar för att arten för närvarande ökar i
antal.
BD
Berguv Bubo bubo NT
Utöver enstaka ströfynd på mer eller mindre
udda lokaler under året, finns det även rapporter om spelande individer, eller par, under
häckningstid från lokaler som vi redan tidigare vet kan hysa häckande, eller åtminstone
revirhävdande, berguv. Ingen inventering har
genomförts, men spontanrapporteringen visar
på förekomst av sannolikt tolv revir i rapportområdet: Norrtälje 4, Enköping 3, Uppsala 2, Heby
1, Sala (del av) 1 samt Östhammar 1. Två säkra
häckningar har konstaterats; en med lyckat resultat (2 pull.) och en som tyvärr misslyckades
(kan inte grävlingen hålla sig till annan föda än
berguvungar?).
BD
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Hökuggla Surnia ulula
Endast ett fynd även detta år: 1 ex. Åloppe,
Nysätra 20/11 (Robert Bünsow).
PD
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Inga häckningar har rapporterats, men det har
inkommit relativt många iakttagelser av spelande hanar under våren. Som vanligt är det svårt
att utifrån de ofta bristfälliga lokalangivelserna
skilja ur en individ från en annan, men en grov
genomgång visar på totalt cirka 110 spelande
hanar under våren. Det kan vara på sin plats
att åter trycka på att det intressanta för Rrk:s
del är var sparvugglan satt och inte var den som
rapporterade den befann sig!
BD
Kattuggla Strix aluco
Rapporteringen från 2011 ger vid handen att
åtminstone 88 häckningar har ägt rum (89 föregående år) och den kommunvisa fördelningen av
dessa var: Norrtälje 25, Enköping 14, Uppsala
14, Tierp 12, Östhammar 11, Heby 8, Älvkarleby 2, Knivsta 1 och Håbo 1.
PD
Slaguggla Strix uralensis
Det är näst intill omöjligt att utifrån rapporteringen göra sig en hyfsad uppskattning av antalet aktiva revir i rapportområdet, men vid ett
försök har följande kommunfördelning erhållits:
Heby 36, Uppsala 35, Östhammar 25, Tierp 24,
Enköping 4 och Norrtälje 4. Detta ger totalt 128
aktiva revir. Häckningssäsongen blev, enligt Lars
Gustavsson, hygglig med totalt 30 ringmärkta
ungar fördelade på tretton kullar, d.v.s. ett snitt
på 2,31 ungar/kull.

Tillgången på gnagare var under häckningssäsongen mycket varierande sett över rapportområdet med god förekomst av sork på vissa
håll, men avsevärt mycket sämre på andra. Efter
sommaren minskade tillgången på gnagare rejält
och slagugglor, och andra gnagarspecialister,
gick en besvärlig tid till mötes. Att det blev
så indikeras av att ovanligt många slagugglor
sågs under dagtid under årets tre avslutande
månader.
BD
Lappuggla Strix nebulosa NT
Bortsett från 1 ropande Mossboda, Heby 27–
28/4 (Maud & Owe Andersson) finns inga andra
indikationer på eventuell häckning. Därutöver
finns endast ytterligare ett fynd: 1 ex. Horsskog,
Östervåla 3 och 14/12 (Lars Gustavsson). PD
Hornuggla Asio otus
Antalet hörda ungkullar fördelade på respektive
kommun: Enköping 34, Uppsala 34, Östhammar
13, Norrtälje 11, Heby 10, Tierp 10, Knivsta
5, Sala (del av) 2 och Håbo 1. Detta ger totalt
120 kullar i rapportområdet vilket innebär ett
år helt i nivå med det föregående då 119 kullar
rapporterades. Två på varandra ganska bra år
således.
BD
Jorduggla Asio flammeus NT
Inga vinterfynd från början av året. Årets första var istället den som sågs vid Kungsängen,
Uppsala 16/3 (Jukka Markkanen, Torbjörn
Andersson). Därefter rapporteras arten från
knappa tiotalet lokaler fram till mitten av maj.
Från senvåren och sommaren finns följande

Figur 8. Nattskärra - antalet spelande 2000-2011
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iakttagelser: 1 ex. Lövstaslätten 16 och 19/5
(Ulf Gärdenfors m.fl.), 1 ex. ringmärktes
Svenska Högarna 22/5 (Bill Douhan), 1 ex.
Svarvarbo, Skuttunge 27/5 (Torbjörn Ebenhard), 1 ex. Örskär 31/5 (Mikael Malmaeus),
1 ex. Björn 2/6 (Per Johan Ulfendahl m.fl.),
1 ex. Ledskär 2/6 (Kenneth & Thomas Pless),
1 ex. Högby, Nysätra 4–5/6 (Bengt Ottosson),
1 ex. Linnés Hammarby, Danmark 19/6 (Jacob
Angsten), 1 ex. Kungstomt, Tensta 19/6 (Aron
Norrby) samt 1 ex. Väsby, Stavby 29/6 (Mats
Edholm, Brita Tibell). Det finns ingenting som
indikerar att någon av dessa individer varit annat än tillfälliga fynd och därmed inte häckande
fåglar.
Från hösten finns rapporter om i storleksordningen ett 20-tal individer under perioden
9/9–3/11. Flertalet är sedda på Björn eller på
andra sträcklokaler vid kusten. Enda fyndet från
inlandet under hösten var 1 ex. Övre Föret 3/10
(Hans Nissen). Från december finns några vinterfynd under andra halvan av månaden: 1 ex.
Ängholmen, Skuttunge 16/12 (Thomas Pless),
1 ex. Lilla Göken, Vänge 21/12 (Ulrik Lötberg),
1 ex. Kungsängen, Uppsala 21–30/12 (Yngve
Hareland m.fl.), 2 ex. 22/12 (Ulf Karlsson) samt
1 ex. Lena kyrka 26/12 (Mathias Andersson).		

Kungsfiskare Alcedo atthis VU
Samtliga fynd: 1 ex. Hågadalen, Uppsala 24/4
(Lena Krogh), 1 ex. Nykvarn, Tillinge 11/5 (Åke
Berg), 1 ex. Övre Föret 22/5 (Per Johan Ulfendahl m.fl.), 1 ex. Kuggebro, Uppsala 1/6 (Björn
Lundgren), 1 ex. Enköpingsån, Enköping 9/8
(Anders Lindholm), 1 ex. Gottekulla, Västland
6/9 (Erik Törnblom) samt 1 ex. Kungsängen,
Uppsala 9/10 (Tomas Pärt).
Endast sju iakttagelser av kanske så få individer som fem gör att 2011 går till historien
som ett av de sämsta för arter på flera årtionden. Ingen konstaterad häckning i Uppland och
endast ett fåtal totalt i hela landet.
FB

		

Göktyta Jynx torquilla NT
Årets första tyta hördes vid Ekoln samma dag
som den första i fjol, d.v.s. 14/4 (Karl Göran Andersson) och innan sommaren var till ända hade
ytterligare 324 spelande hanar registrerats. Det
är i nivå med föregående år då 368 inräknades.
Om vi fördelar årets 325 hanar på kommuner
blir resultatet följande: Uppsala 98, Norrtälje
54, Tierp 47, Enköping 37, Östhammar 33,
Knivsta 27, Heby 17, Håbo 6, Älvkarleby 5 och
Sala (del av) 1.
BD

BD

Pärluggla Aegolius funereus
År 2010 rapporterades endast åtta spelande
hanar, vilket är absolut bottenrekord, vilket gör
att årets resultat, 29 spelande, givetvis är klart
bättre, men ändå lågt i ett lite längre perspektiv.
Årets spelande fördelas på kommuner enligt
följande: Tierp 8, Uppsala 7, Östhammar 6,
Heby 6, Norrtälje 1 och Enköping 1.
PD
Nattskärra Caprimulgus europaeus NT
Årets första hördes 20/5 och fram t.o.m. 22/8
hade 45 spelande samt ytterligare 9 observerade
registrerats. Anmärkningsvärt är att endast en
har rapporterats från Hållnäshalvön, medan
det å andra sidan är positivt att hela 8 spelande
hördes på norra delen av Gräsö och 5 på Björkö
Arholma. Antalet spelande har legat på en stabil
och, jämfört med millennieskiftet, klart högre
nivå under de senaste åren.
FB

Härfågel Upupa epops
[tidigare häckfågel; 145; 4] RE
Fyra fynd detta år, samtliga från våren: 1 ex.
Söderarm 21/4 (Hans Ellegren), 1 ex. Fågelsundet 23–25/4 (Per Johan Ulfendahl m.fl.),
1 ex. Månkarbo, Tierp 19/5 (rrk Uppland) och 1
ex. Österlövsta kyrka 20/5 (Erik Adolfsson). De
två senaste iakttagelserna skulle möjligen kunna
avse samma fågel, men anses, mer troligt, vara
olika individer. Fyra exemplar är klart bättre än
fjolåret då endast en härfågel noterades.
FB

Gråspett Picus canus
Ingen häckning har rapporterats, men från häckningstid (april–maj) finns fynd på sex lokaler.
Från juni finns inga observationer och så var det
även 2010. Under årets övriga månader finns
iakttagelser från i storleksordningen 10–15
lokaler.
PD
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos CR
Vitryggig hackspett fanns på två platser kring
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nedre Dalälven, varav den ena i Uppsala län.
Härifrån rapporterades en trummande individ
under april. Det var en tidigare utplanterad
(2010), ring- och färgmärkt individ. Det förekom ytterligare några vitryggar kring nedre
Dalälven, men dessa rapporterades i första hand
från andra, närliggande län. Vid Färnebofjärden,
delvis i Uppsala län, planterades ytterligare sju
ungfåglar ut 2011, komna från avelsstationen i
Bohuslän.
Kristoffer Stighäll
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT
Sex säkerställda häckningar (bo med ungar eller nyligen flygga ungar) har registrerats på sex
lokaler och sammantaget finns det iakttagelser
under häckningstid (april–juni) från ytterligare
minst 126 lokaler.
Den kommunvisa fördelningen av dessa 132
lokaler blir som följer: Uppsala 61, Norrtälje 22,
Östhammar 17, Enköping 12, Knivsta 6, Håbo
5, Älvkarleby 5 och Heby 4.
BD
Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT
Tretåigahackspettåret började med en observation av två födosökande vid Vindsviken,
Harg 20/2 (Håkan Sahlin). Just denna lokal
är veterligen inte känd för arten, men det är
istället platsen för nästa iakttagelse, Pansarudden. Första fyndet här var 1 hona 4/3 (Anders
Juréus), men den följdes sedan av en handfull
iakttagelser, den senaste 23/4 (Jesper Norrby
m.fl.), av en hane, dels vid det brända området
på Pansarudden, dels vid ”Tre backar lång” där
den för övrigt trummade flitigt. Det förefaller rimligt att tro att det var olika hanar, d.v.s.
förhoppningsvis olika revir.
Ett annat säkert tillhåll för tretåig hackspett
i Uppland, kanske det främsta, är Tinäsområdet
och härifrån finns observationer från perioden
15/3–22/5 som visar på förekomst i sannolikt
fem olika revir (Stig Holmstedt m.fl.). Samma
observatör, Stig Holmstedt, rapporterar för övrigt en födosökande hane vid Kerstinbomyran,
Nora 19/3 medan Nils-Olof Jerlin såg en individ
fyra kilometer norr om myran, vid Mörkmossen,
30/3. Lite senare hade Ulrik Lötberg 1 trummande hane vid Nötbo, Nora 17/4 och Peter
Schmidt 1 par vid närbelägna Nötbohällarna,
Nora 25/4. Här var det säkerligen ett revir
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och eftersom det är minst fem kilometer till
både Mörkmossen och Kerstinbomyran, bör
det vara ett annat. I detta område skulle det
således kunna vara tre revir. En rapport om en
trummande hane finns även från Vänsterberget,
Enåker (strax söder om Tinäsområdet) 29/3
(Helge Röttorp) vilket skulle kunna tyda på
ytterligare ett.
För den som inte vill ge sig ut i storskogen,
men ändå vill få med även denna art på årslistan brukar Fiby urskog vara ett välbesökt mål,
så och detta år. Från denna lokal finns många
observationer av ett par, vid något tillfälle två,
under perioden 21/3–25/4 (Anders Jansson,
Holger Schielzeth m.fl.). Inga starkare häckningsindicier än trummande par, men det ligger nära till hands att tro att ett par skred till
häckning här. Huruvida detta i så fall eventuellt
lyckades är dock mer osäkert. Skådare fortsatte
att besöka Fiby urskog under resten av året,
många såg arten även efter häckningstid, men
aldrig mer än antingen en hane eller en hona.
Även från andra delar av Heby kommun
finns iakttagelser under våren som indikerar
existens av revir: 1 trummande hane Nyckelmyren, Östervåla 8/4 (Lars Gustavsson),
1 par Norra Flänningen, Östervåla 17/4 (Ulrik
Lötberg) samt 1 par Rävkilarna, Östervåla
17/4 (Ulrik Lötberg) och 25/4 (Peter Schmidt
m.fl.).
Från Tierps kommun finns två ströobsar
från häckningstid som dock skulle kunna visa
på existens av revir: 1 hane Bröket, Österlövsta
22/4 (Anders Olsson) och 1 trummande ex.
Kalvsbo, Österlövsta 9/5 (Mats Edholm, Brita
Tibell).
Medan det denna gång helt saknas rapporter
om förekomst av arten under häckningstid i
Norrtälje kommun, finns det istället fynd från
Uppsala kommun. Nordväst om Slätmossen,
Viksta hade Thomas Pless 1 ex. 12/5. Här finns
äldre skogspartier som kanske passar arten och
tidpunkten för detta fynd är från mitt under
ruvningen. Häckning i närheten?
Än mer intressant blir det då Hans Nissen
hade en hona i Lunsen 21/4 och två dagar
senare sågs den i sällskap med en hona. Tyvärr
finns det inga fler rapporter från häckningstid,
men en hona sågs senare vid flera tillfällen, även

hane en gång, under perioden 12/8–15/9 (Hans
Nissen m.fl.).
Från hösten finns sedan observationer rapporterade från ett tiotal lokaler i rapportområdet. Vid denna tid kan det vara fåglar som är på
vandring, men i flera fall är fynden från större
skogsområden med tänkbara häckningsmiljöer
i närheten. Istället för att nämna dessa tar vi
istället upp två fynd som helt klart inte är från
några möjliga häckningslokaler utan mer visar
på att arten kan uppträda på oväntade platser
utanför häckningstid. Det första är från Björn (!)
där en ung hona rastade 17–24/9, ringmärktes
den 18/9 (Lars Gustavsson m.fl.) och det andra
är från södra delen av Gröngarnsåsen, Enköping
på årets sista dag (Ingrid Åkerberg).
Ovan redovisade sammanställning av året
är betydligt mer omfattande än vad den brukar
vara och får ses som ett sätt att visa hur svårt
arten för närvarande har det i rapportområdet,
men den skall även ses som en uppmaning till
alla skådare att lägga ned möda på att följa upp
denna intressanta art. Att leta efter nya revir är
en utmaning, men ger samtidigt mängder av
spännande naturupplevelser.
BD
Korttålärka Calandrella brachydactyla
[0; 10; 1]
En korttålärka sågs tillfälligt på Lövstaslätten
4/6 (Martin Fransson). Fyndet är det åttonde
(nio individer) i rapportområdet. Det första
gjordes vid Vendelsjön 28/10 1988. Årets iakttagelse är det fjärde vårfyndet (5 individer) och
därtill det senaste. Tidigare fynd under våren är
alla från perioden 13–17/5 medan höstfynden
är mer spridda, mellan 12/10 och 5/11. ML
Trädlärka Lullula arborea
De första trädlärkor anländer normalt till Uppland kring den 20 mars. Årets första noterades
programenligt vid Sumpen, Gräsö 19/3 (Elisabeth Karlsén) och under de därpå följande dagarna rapporterades arten från många lokaler.
Konstaterade häckningar har rapporterats
från bara åtta lokaler, men därutöver har sammanlagt 158 sjungande hanar registrerats under
häckningstid och den kommunvisa fördelningen
var: Uppsala 57, Knivsta 24, Enköping 20,
Norrtälje 17, Älvkarleby 12, Östhammar 10,

Heby 7, Tierp 6 och Håbo 5. Lokalen med flesta
rapporterade är Kronsättershöjden, Marma
skjutfält med 6 sjungande hanar 10/4 (Tommy
Löfgren).
De tre största ansamlingarna som rapporterats är vardera 15 ex. Vedyxatippen 30/7
(Håkan Andersson) och 18/9 (Ragnar Hall)
samt vid Tippen, Stenhagen 19/9 (Åke Berg).
Fyndet från juli torde omfatta häckande fåglar
medan resterande mer sannolikt är rastande
fåglar under flyttning.
Årets sista trädlärka sågs vid Biotestsjön 5/11
(Per Andersson m.fl.).
ML
Backsvala Riparia riparia NT
Uppgifter om häckningsförekomster har inkommit från ett tiotal lokaler enligt följande: minst
10 bebodda bon Svealund bergtäkt, Östuna
(Marcus Eriksson), 18 bon Skärsjö grustäkt,
Tärnsjö-Kerstinbo (Lars Gustavsson), cirka
30 bon Åsby grustäkt, Björklinge (Thomas
Österlind), minst 5 häckande par Jägarmossen,
Rimbo (Roland Sjölander, Helge Röttorp), cirka
250 bon (alla inte bebodda) Dalboda grustäkt
(Henrik Berg), cirka 25–30 bon SV Korsbacken,
Sparrsätra (Karl Göran Andersson), minst 35
bohål Västra Ledinge grustäkt och 75+25 bohål
Malmens grustäkt, Skederid (Helge Röttorp)
samt cirka 35 bohål Stingtorpet, Heby-Hallaren
(Peter Schmidt).
Sammantaget drygt 500 bohål indikerar
förhoppningsvis mest bristfällig uppföljning
och inte att situationen för arten är så dålig som
rapporteringen visar.
ML
Ladusvala Hirundo rustica
De första ladusvalorna för året anländer normalt
under andra halvan av april, men 2011 års första
sågs vid Stamsjön redan 4/4 (Brita Tibell, Mats
Edholm).
ML
Hussvala Delichon urbica
En stor ansamling, så många som cirka 250 ex.,
rapporteras från Hjälstaviken 20/8 (Martin
Tjernberg).
ML
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU
Från våren finns sju fynd från perioden 11/5–2/6
medan en försiktig bedömning av resultatet
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för hösten stannar vid 35 fynd av 41 individer.
Vårens resultat är bättre än de endast två fynd
som rapporterades året innan medan antalet
höstfynd var lägre jämfört med 2010, men ändå
bättre än resultaten under hösten åren innan.		
		

ML

Skärpiplärka Anthus petrosus
Arten rapporteras från perioden 13/3 t.o.m.
7/11. Från häckningstid föreligger följande fynd
som kan indikera häckning: 3 sj. hanar Björns
skärgård vilket är det högsta antalet sedan
1997 då ögruppen började kontrollerades med
avseende på förekomst av skärpiplärka (Ulrik
Lötberg m.fl.), 1 par Hamningsbådan, Gräsö
(Ulrik Lötberg), sammanlagt 11 sj. hanar/par på
sju lokaler i Singö skärgård (Fredrik Bondestam
m.fl.), 2 par Bysholmen, Väddö (Mats Gothnier), 1 par Sennebyhaken (Jan Andersson),
1 par Vattungarna, Vätö (Herbert Baumann),
1 sj. hane Svenska Stenarna, Blidö (Mats Gothnier) samt 2 sj. hanar Svenska Högarna (Per
Johan Ulfendahl).
Från våren finns ett inlandsfynd: 1 ex. Hjälstaviken 11/4 (Anders Bengtsson) medan fyra
föreligger från hösten: 1 ex. Lövstaslätten 11/9
(Jan Wärnbäck), 2 ex. Uppsala reningsverk
18/9 (Björn Lundgren) samt vid Hjälstaviken
vardera 1 ex. 20/9 (Holger Schielzeth) och 2/10
(Ragnar Hall, Martin Tjernberg).
ML
Forsärla Motacilla cinerea
Vårens första forsärla rapporterades Dragby,
Skuttunge den 22/3 (Lillemor Svedin) och från
häckningstid finns sedan rapporter om säkra
häckningar eller häckningsförsök på i storleksordningen ett 15-tal lokaler. Därutöver finns
ströfynd som skulle kunna indikera häckningar
från ytterligare ett par lokaler. På två lokaler
sågs nyligen flygga ungar i mitten av augusti
vilket skulle kunna tyda på att det var frågan
om andrakullar.
Fyndbilden för 2011 är snarlik den från
tidigare år, men man kan misstänka att det
finns häckningar även på andra, sällan eller
aldrig besökta, lokaler. Det skulle vara intressant
med en utförlig inventering för att få ett bättre
grepp om hur många par som verkligen häckar
i rapportområdet.
ML
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Sädesärla Motacilla alba yarellii [?; ?; 1]
En hane sågs vid Ledskär 21–22/4 (Annika Rastén, Curt Johnsson, Christian Ekstedt). Mycket
talar för att det är samma individ som sågs på
lokalen vid ett par tillfällen i maj föregående
år.		
ML
Sidensvans Bombycilla garrulus
Under årets inledning var tillgången på sidensvansar mager och rapporter om stora flockar
saknas helt. Den sista individen från vårsträcket
var 1 ex. mot N Örskär 14/5 (Ulf Johansson).
Från andra halvan av året rapporteras stora
flockar (≥ 300) på ett tiotal platser från mitten av oktober fram till början av december,
som mest cirka 650 ex. Bäcklösa, Uppsala
29/11 (Martin Tjernberg m.fl.). Mot slutet av
december hade flertalet sidensvansar lämnat
rapportområdet, sannolikt en följd av dålig
tillgång på rönnbär.
ML
Strömstare Cinclus cinclus
Inga häckningsfynd har rapporterats och det
finns inte heller några ströfynd från häckningstid. Det är helt tomt på iakttagelser under
perioden 4/4–15/10!
ML
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Årets vinterfynd inskränker sig till tre i januari
och sex i december. Från februari saknas helt
rapporterade fynd.
ML
Järnsparv Prunella modularis
Kanske inte så mycket att skriva om, men
100 sträckande över Tärnudden, Örskär 24/4
(Martin Irestedt) är ändå 100 sträckande järnsparvar!
ML
Rödhake Erithacus rubecula
Från årets inledande vintermånader finns endast
en rapport: 1 ex. Flogsta, Uppsala 11/2 (Fredrik
von Euler). De rödhakar som satsade på att
försöka övervintra de senaste två vintrarna fattade ett tufft beslut.
Från december föreligger dock betydligt fler
fynd och arten finns rapporterad från drygt 20
lokaler.
ML

Näktergal Luscinia luscinia
Arten är noterad under perioden 7/5 till 28/8,
men ingenting anmärkningsvärt finns att framföra.
ML
Blåhake Luscinia svecica
Från våren finns 19 fynd av totalt 29 individer
under perioden 10–28/5, som mest 7 ex. på
Örskär 21/5 (Göran Frisk). Antalet vårfynd var
något fler jämfört med de närmast föregående
åren.
Ett sommarfynd föreligger: 1 hane Vedyxatippen 30/7 (Håkan Andersson). Tidpunkten
kan tyckas anmärkningsvärd, men det är känt
att gamla blåhakar, efter genomförd häckning,
snabbt kan lämna fjällen för att rugga och äta
upp sig på platser med god tillgång på föda,
t.ex. i vassvikar, innan de påbörjar själva höstflyttningen.
Under hösten noterad fram t.o.m. 30/9 i
normal eller möjligen i något mindre än normal
omfattning. Endast två rapporter om tvåsiffrigt
antal har inkommit: 10 ex. vid gräsmatteodlingen på Tierpslätten 4/9 (Magnus Liljefors,
Magnus Corell) och 15 ex. Björn 15/9 (Ulrik
Lötberg m.fl.).
ML
Blåstjärt Tarsiger cyanurus [0; 9; 1]
En årsunge fångades på Björn under morgonen
den 26/9 och kunde ses till och från under
resten av dagen (Ulrik Lötberg, Jelmer Polstra,
Thomas Pless m.fl.). En mycket efterlängtad art
på ön, inte bara för ringmärkarna utan också
för alla landskapskryssare som nu äntligen fick
en dragbar blåstjärt. Nionde fyndet för rapportområdet och det första utanför Svenska
Högarna!
ML
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Säkra häckningar av vardera ett par har rapporterats från två lokaler, dels från reningsverket i Örsundsbro, (Martin Tjernberg m.fl.)
dels från Ultuna, Uppsala (Debora Arlt m.fl.).
Därutöver finns arten rapporterad stationär en
längre tid, eller i par, under häckningstid från
dels Librobäck, dels från hamnen i Uppsala
samt från Öregrund. Andra fynd som även de
kan indikera häckning finns från Mälby, Villinge
där en ungfågel sågs 18/8 (Petter Haldén), från

Hallstavik pappersbruk (Joakim Johansson)
samt från Örskär där flera fåglar sågs i början
av augusti (Martin Irestedt).
Vinterfynd är mycket ovanliga, men från
detta år föreligger två fynd: 1 honf. ex. Ultuna
fram t.o.m. 30/12 (Martin Tjernberg m.fl.) och
1 ad. hane Tierp 21–22/12 (Ulf Blom m.fl.).		
		

ML

Svarthakad buskskvätta Saxicola torquatus
[2; 25; 2]
Två fynd föreligger från detta år. Den första var
en hane vid Lagga kyrka 6/4 (Martin Fransson
m.fl.). Denna fågel är väldokumenterad på
såväl film som på bild och uppvisar en tydligt
streckad/fläckad övergump samt även andra
dräktkaraktärer för en individ av den västliga rasen. Den andra individen, en hona helt tillfälligt
vid Hållen, Hållnäs 21/5 (Per Johan Ulfendahl,
Jean-Paul Lösing), sågs under för kort stund för
att en säker rasbestämning skulle kunna göras.
	Årets två individer är nummer 28 respektive
29 i landskapet. Senast det begav sig var 2009
då likaså två fynd gjordes.
ML
Ringtrast Turdus torquatus
Från vårsträcket föreligger 22 fynd av totalt 29
individer under perioden 17/4–8/5, som mest
vardera 3 ex. Kogrundet, Hargsviken 22/4 (Per
Edenius) och Hjälmunge, Hållnäs samma dag
(Thomas Pless m.fl.). Flertalet av vårens iakttagelser är från Hållnäshalvön och det är här man
skall söka om man vill se ringtrast i Uppland. Ett
säkert ställe tycks vara markerna kring Hållen
under de sista tio dagarna i april och då särskilt
om våren har drabbats av ett bakslag.
Höstfynden är som vanligt få och tre sådana
finns rapporterade: 1 ex. Svenska Högarna
30/9 (Bill Douhan), 1 ex. Måssten, Singö 8/10
(Fredrik Bondestam) och 1 ex. centrala Uppsala
10/10 (Björn Olsen).
ML
Koltrast Turdus merula
Stora antal: 100 ex. mot NO Skatudden 6/4
(Fredrik Bondestam) och minst 100 ex. rastande
på Björn 25/10 (Ulrik Lötberg m.fl.).
ML
Björktrast Turdus pilaris
Hösten 2010 var mager på trastar och den efterFåglar i Uppland 4 2012
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följande järnvintern 2010/11 gjorde inte saken
bättre. Under januari och februari rapporterades
björktrastar i mycket blygsam omfattning. Periodens största flock utgjordes av 45 (!) ex. vid
Hjälstaviken 5/2 (Martin Tjernberg).
Under hösten 2011 var tillgången på björktrastar bättre jämfört med den föregående, men
den totala mängden får ändå anses som relativt
begränsad. Från perioden mitten av oktober till
mitten av november rapporteras flera ansamlingar på upp till cirka 600 ex., men endast en
innehållande ett fyrsiffrigt antal; cirka 1 000
ex. Skålsta, Vassunda 12/11 (Ingemar Johansson).
ML
Taltrast Turdus philomelos
En stor ansamling har rapporterats från Svenska
Högarna där minst 1 000 ex. rastade 2/10 (Anders Eriksson m.fl.). Fyrsiffriga antal har rapporterats vid bara fyra tidigare tillfällen: minst
1 000 ex. Svenska Högarna 30/9 respektive
9/10 2008 samt från Björn 1 200 ex. 7/10 2005
och 1 500 ex. 26/9 2006.
ML
Rödvingetrast Turdus iliacus
Inga övervintrande rödvingetrastar noterades
vintern 2010/11 och det var i slutet av mars
de första individerna anlände programenligt.
Trots en jämförelsevis mild inledning på vintern
finns bara ett decemberfynd rapporterat: 1 ex.
Hjälstaviken på årets sista dag (Barbro & Ingo
Leibiger).
ML
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Från årets inledning föreligger två vinterfynd: 1
ex. Åkerby, Vårfrukyrkan 9/1 (Bengt Ottosson)
och 1 ex. Eknäs, Vallby 20/1 (Tommy Lindell).
Från våren finns två fina sträcksummor noterade;
70 ex. mot SV Fågelsundet 3/4 (Anssi Laurila)
och 75 ex. mot V Örskär 24/4 (Martin Irestedt).
Ett av övriga fynd förtjänar ett omnämnande; 40 ex. födosökande vid Dragmansbo,
Altuna 14/8 (Kalle Källebrink). Enligt rapportören är det typiskt att arten samlas i stora
flockar i augusti och födosöker tillsammans.
Från årets avslutande månad finns sex fynd
noterade. Årets iakttagelser under december är
färre jämfört med tidigare vintrar medan antalet
januarifynd stämmer väl överens med tidigare
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fyndbild. Även om antalet övervintrande dubbeltrastar varierar beroende på tillgången på
i första hand rönnbär är variationen mellan
vintrarna inte lika stor som för björk- och rödvingetrast. Övervintrande dubbeltrastar finns
alltid i rapportområdet, men dessa är knutna
till områden med mistlar. Fynd utanför mistelområden en normalvinter får betraktas som
udda.
ML
Flodsångare Locustella fluviatilis NT
Sammantaget 25 sjungande hanar har rapporterats från perioden 2/6–14/7, men i övrigt
inga indikationer på eventuella häckningar.
Uppträdandet liknar i mycket tidigare år under
2000-talet
PH
Vassångare Locustella luscinioides
[2; 1H+107; 3] NT
Fynd finns från endast två lokaler detta år (fem
lokaler 2010): 1 sjungande hane i norra delen av
Hjälstaviken 26/4–21/7, dock två hanar 9–10/5
och 16/5, samt 1 hane Rådasjön, Söderby-Karl
9/5–18/6. Båda lokalerna har nu haft långstannade individer under flera år och det är rimligt
att anta att arten har reproducerat sig här kanske årligen.
PH
Busksångare Acrocephalus dumetorum
[2; 2H+228; 27] NT
Inga indikationer på häckning har inkommit,
men väl rapporter om totalt 27 sjungande hanar
vilket är nytt rekord. Det tidigare rekordet var
17 sjungande hanar, både 2007 och 2010. PH
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Totalt har 138 sjungande hanar rapporterats
från perioden 20/5–9/7 vilket är det högsta
antalet sedan 2005 (142 hanar). Som mest noterades sju vid Ullunda, Tillinge 16/6 (Thomas
Johansson). I kommunligan finner vi Norrtälje
i topp med 39 hanar, följt av Uppsala 28, Enköping 21, Östhammar 16, Tierp 15, Knivsta
7, Heby 4, Älvkarleby 4, Håbo 2 och Sala (del
av) 2.
Många sjungande således, men endast en
häckning konstaterad, vid södra Vendelsjön där
2 ad. sågs tillsammans med 3 1K 16/7 (Anssi
Laurila).
PH

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT
Sammanfattningsvis 36 sjungande hanar på 16
lokaler är en klar uppryckning jämfört med
både 2010 (23/7) och 2009 (26/14). Att det
blev så många beror i första hand på att det
fanns så många som 17 hanar i Sörsjön (15 år
2010 och 7 år 2009) och totalt 19 i hela Tämnaren. Negativt för totalsumman var istället
att endast en hane noterades i Vendelsjön (2
år 2010), den sjö som normalt har flest trastsångare efter Tämnaren, och att antalet hanar i
Klardammen, Dannemora hade reducerats från
fyra föregående år till nu endast en. Positivt var
å andra sidan att ytterligare 14 hanar hördes på
totalt 13 lokaler. Den enda av dessa 13 med fler
än en individ var Grystaviken, Veckholm med
två den 3/6. Det genomsnittliga antalet rapporterade sjungande hanar åren 2000–2008 var
46. Avslutningsvis kan nämnas att en årsunge
ringmärktes i Hagviken, Tämnaren 16/8 (Lars
Gustavsson).
PH
Eksångare Hippolais pallida [0; 0; 1]
Upplands första individ av denna art upptäcktes
på Björn den 11/9 av Jelmer Poelstra och Holger
Schielzeth. Till glädje för många tillresta kunde
den ses även dagen därpå samt 17–18/9. Till
förtret för andra var den tidvis mycket svår att
hitta och tycktes då som uppslukad av vegetationen. Fyndet är det fjärde i Sverige.
PH
Härmsångare Hippolais icterina
Om vi här bortser från sjungande hanar på
typiska rastlokaler längs kusten stannar det totala antalet revirhävdande hanar vid minst 176
hörda under perioden 14/5–9/7. Om vi fördelar
dessa kommunvis blir resultatet: Norrtälje 48,
Uppsala 43, Tierp 33, Östhammar 20, Enköping
13, Älvkarleby 9, Heby 6, Håbo 3 och Knivsta
blott 1.
PH
Höksångare Sylvia nisoria VU
Detta år föreligger rapporter från häckningstid
endast från en lokal, Vidinge i Rådmansö skärgård, där två revir noterades 3–27/6 (Herbert
Baumann m.fl.). Från Rödlöga och andra i
detta sammanhang kända lokaler föreligger
inga rapporter 2011. Normalt sett brukar
arten registreras på en handfull lokaler under

häckningstid. Huruvida det dåliga resultatet
beror på bristande eftersök eller färre individer
är dock okänt.
Från hösten finns tre spridda fynd av enstaka
individer: 1 ex. Långsandsörarna 13/8 (Per
Johan Ulfendahl, Björn Lundgren), 1 1K död
nedan fönster Döbelnsgatan, Uppsala 18/8
(Björn Olsén) samt 1 ex. Björn 4/9 (Ulrik Lötberg m.fl.).
PH
Trädgårdssångare Sylvia borin
Ett sent höstfynd har inkommit: 1 1K ringmärktes på Svenska Högarna 17/10 (Bill Douhan).
Det är det senaste fyndet i rapportområdet
som finns registrerat i Artportalen, men en
trädgårdssångare försågs med ring på samma
lokal den 22/10 1988.
PH
Svarthätta Sylvia atricapilla
Tre vinterfynd finns från årets slut: 1 hane
Malma parkväg, Uppsala 18/12 (Ulf Gärdenfors), 1 hane och 1 hona Tierp 20–25/12 (Ulf
Blom m.fl.) samt 1 hona Älmsta 25/12 (Björn
Lindkvist).
PH
Lundsångare Phylloscopus trochiloides
[4; 200; 10] VU
Tio individer noterades under perioden
23/5–28/6: på Svenska Högarna vardera 1 ex.
23, 26 och 27/5 (Bill Douhan), 2 ex. Björn
28/5 (Ulrik Lötberg m.fl.), 1 sj. hane Örskär
3/6 (Mikael Malmaeus), 2 sj. hanar Svenska
Högarna 12/6 (Nina Janelm m.fl.), 1 ex.
Hammarby, Väddö 12/6 (Kjell Stålberg) samt
1 sj. hane Vattunöden, Kalmar, Håbo 15–28/6
(Martin Amcoff m.fl.).
	Årets resultat är det bästa sedan 2003 då
11 individer observerades.
PH
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus
[1; 217; 2]
Endast två individer: 1 ex. Svenska Högarna
1/10 (Anders Eriksson m.fl.) och 1 ex. Örskär
8–9/10 (Martin Irestedt m.fl.). Det sämsta
resultatet under den senaste 10-årsperioden.PH
Taigasångare Phylloscopus inornatus
[1; 257; 38]
I motsats till föregående art uppträdde taigaFåglar i Uppland 4 2012
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sångaren rekordartat under hösten. Årets 38
individer är betydligt högre än den tidigare
högstanoteringen: 26 ex. både 2008 och 2006.
Höstens första noterades på Skarflyttjan, Lövstabukten 10/9 (Per Johan & Kerstin Ulfendahl),
ett av de tidigaste fynden i rapportområdet
någonsin. Förutom iakttagelser på de gamla välkända lokalerna i kustbandet observerades arten
även på fastlandet, strax innanför kusten:1 ex.
Hargsviken 27/9 (Wilhelm Dietrichsson) och
1 ex. Ledskär 1/10 (Arvid Landgren m.fl.).
PH

Videsångare Phylloscopus schwarzi
[0; 12; 1]
En videsångare ringmärktes på Björn 29/9 och
kontrollerades både 1 och 3/10 (Ulrik Lötberg
m.fl.). Fyndet är det andra för ön och det elfte
för rapportområdet.
PH

totalt 20 sjungande hanar. Utöver dessa noterades en säkerställd häckning vid Billudden
3/6–2/8 (Per Norlin, Tommy Löfgren m.fl.)
samt en möjlig vid Skarboudden, Vendelsjön
där en 2K-hane hördes sjunga 2–21/6, därtill i
sällskap med en trolig hona 2/6 (Anssi Laurila
m.fl.).
Från höstsäsongen föreligger iakttagelser av
drygt 40-talet individer, därav minst 25 ex. (20
försågs med ring) på Svenska Högarna 17/95/10 (Bill Douhan, Helge Röttorp m.fl.). Fler
än normalt på Svenska Högarna under hösten,
men i stort ett normalt uppträdande.
PH
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
[1; 42; 2]
Vardera en adult hane observerades på Svenska
Högarna 23 respektive 27/5 (Bill Douhan).
Sjätte året i följd med fynd i rapportområdet.
PH

Gransångare Phylloscopus collybita
Två tidiga vårfynd föreligger, båda från 3/4:
1 ex. Övre Föret (Jonathan Barnaby m.fl.)
och 1 ex. Fågelsundet (Anssi Laurila). Från
häckningstid finns sedan rapporter om ovanligt
många revirhävdande hanar och även om det är
svårt att skilja bort förbiflyttande individer från
genuina revirhävdare bedöms 210 tillhört den
senare kategorin. Fördelningen över kommunerna
antyder som vanligt en preferens för ostliga
delar av rapportområdet: Tierp 58, Norrtälje
55, Uppsala 38, Östhammar 31, Enköping 10,
Älvkarleby 7, Heby 6, Knivsta 3 samt Håbo och
Sala (del av) vardera 1.
PH
Sibirisk gransångare Phylloscopus collybita
tristis
Tre fynd från hösten, samtliga på Björn:
1 ex. 26/9–3/10 (Jelmer Poelstra m.fl.), 1 ex.
ringmärktes 3/10 (Ulrik Lötberg m.fl.) samt
1 ex. 25–26/10 (Ulrik Lötberg m.fl.).
PH
Mindre flugsnappare Ficedula parva NT
Årets första rapporteras från den 21/5, bl.a.
1 sj. hane Brobol, Bladåker (Mats Edholm,
Brita Tibell), och under veckan 21–28/5 rastade minst 8 ex. på Svenska Högarna (Bill
Douhan).
Från häckningstid finns det rapporter om
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Skäggmes Panurus biarmicus
Efter ytterligare en sträng vinter var det bara vid
Hjälstaviken man kunde vara något så när säker
på att få se arten under året. Det dröjde dock
till den 9/4 innan den första, en hane, observerades (Mats Brisegård). Från och med då och
framöver noterades skäggmesar regelbundet,
men aldrig i ens tvåsiffriga antal. Ungfåglar
sågs vid några tillfällen under sommaren vilket
således visar på åtminstone någon föryngring
även detta år.
Några få ströfynd finns från andra lokaler
enligt följande: 1 hane Gisslingö, Rådmansö/
Vätö 14/2 (Åke Lindelöw), 3 ex. Lillbyasjön
9/8 (Lars Bern), 5 ex. förbiflygande Gruvberget,
Tämnaren 10/9 (Ulf Blom) samt 3 ex. Hosjön
11/10 (Helge Röttorp).
PH
Pungmes Remiz pendulinus
[0; 9H+48; 0] EN
1 ex observerades vid Hagviken, Tämnaren 21/8
(Lars Gustavsson). Första fyndet i rapportområdet sedan 2007.
PH
Sommargylling Oriolus oriolus
[17; 1H+282; 9] EN
Från försommaren (13/5–6/6) finns rapporter
om nio individer, därav åtta sjungande hanar.
Inga misstänkta häckningar, mem en honfärgad

individ sågs tillsammans med en sjungande hane
vid Stora Parnassen 25/5 (Niklas Westermark).
Från den tidigare häckningslokalen Aspnäs,
Tämnaren finns inga iakttagelser. Trots detta
ett sammantaget gott år för rapportområdet.
För ovanlighetens skull finns även ett höstfynd, 1 honfärgad sågs på Björn 4/9 (Ulrik
Lötberg).
PH
Törnskata Lanius collurio
Ett anmärkningsvärt tidigt fynd gjordes i
Nåstuna, Vänge där en hane sågs redan 25/4
(Pär-Johan Lööf). Fyndet är det tidigaste som är
känt i Uppland och även det tidigaste i landet
2011!
PH
Varfågel Lanius excubitor
Under vintern, 1/12 2010 – 28/2 2011, noterades cirka 70 exemplar vilket är i nivå med den
föregående som även den var sträng (64 ex).
Kommunfördelning enligt följande: Uppsala 25,
Enköping 16, Tierp 9, Norrtälje 6, Östhammar
6, Knivsta 4, Heby 3, samt Sala 1.
Ovanligt nog gjordes två sommarfynd,
bägge av adulta fåglar i juli enligt följande:
1 ad. Ledskär 8/7 (Per Johan Ulfendahl) samt
1 ad. Klockarboda, Gräsö 10/7 (Karl Göran
Andersson). Det är inte helt uteslutet att det
rör sig om samma fågel, men de behandlas ändå
som två fynd.
PH
Nötskrika Garrulus glandarius
Arten rapporteras sällan, särskilt inte fynd utöver de vanliga, men från hösten finns iakttagelser
av lite större antal på en handfull lokaler. Nämnas kan 30 ex. Ytterskär, Väddö 1/10 (Tomas
Pärt) samt vardera 25 ex. vid Stenhagen, Uppsala 24/9 (Åke Berg) respektive Sunnerstaåsen,
Uppsala 23/10 (Hans Nissen).
PW
Skata Pica pica
Likaså skata nämns sällan i denna rapport, men
från 2011 finns några obsar av lite större antal
som kan vara värda att nämna: 51 ex. Gottsunda
15/1 (Hans Nissen) och 30 ex. Bålsta 27/2
(Göran Haglund).
PW
Kaja Corvus monedula
Ansamlingar bestående av minst 1500 ex. har

registrerats på ett tiotal lokaler, i första hand under sommar och höst. Årets största flock, enligt
rapporteringen, var uppskattningsvis 4 000 ex.
Brillinge, Vaksala 1/8 (Per Andersson) medan
andra nästan lika individrika var vardera cirka
3 000 ex. Rydaslätten, Långtora 4/7 (Thomas
Johansson) och Hovgårdstippen, Rasbo 10/12
(Holger Schielzeth). En sträcksumma förtjänar
också att nämnas: 2 550 ex. mot V Skatudden
9/10 (Mats Edholm, Brita Tibell).
PW
Råka Corvus frugilegus
Ingen inventering av häckfågelbeståndet i och
kring Uppsala detta år, men både spontanrapporteringen och det allmänna intrycket av
utvecklingen indikerar att den är fortsatt negativ. Att minskningen för övrigt beror på att
människor inte kan acceptera förekomsten av
dessa fåglar och därför kräver att kolonier rivs
är minst sagt beklagligt, än mer beklämmande
är att myndigheterna faller till föga för dessa
krav på åtgärder.
BD
Kråka Corvus corone
Höstens två största sträcksummor som rapporterats från kusten blev cirka 1 400 ex. mot
V Rönnskärs udde under tre timmar 14/10
(Kristoffer Stighäll) samt cirka 1 250 ex. Söderarm vid sporadisk räkning förmiddagen 9/10
(Magnus Liljefors). Storleken på dessa antal är
i paritet med närmast föregående höstar, men
de är blygsamma jämfört med hur det var på
t.ex. 1970-talet.
PW
Korp Corvus corax
Årets i särklass största flock var de 290 ex. som
observerades vid Svarvarbo, Skuttunge 2/2
(Thomas Pless) medan det näst största antalet,
totalt 121 ex., sågs flyga förbi Tibble, Rasbokil
15/8 i småflockar på väg mot en gemensam
övernattningsplats (Stephan Manktelow). Man
kan undra vad det var som fick alla i den första
koncentrationen att dra sig till den aktuella
platsen nu när örnutfodring inte längre förekommer.
PW
Stare Sturnus vulgaris
Från våren och hösten finns rapporter om större
antal i anslutning till vassrika sjöar med goda
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Dvärgbeckasin, Lymnocryptes minimus. 30 m-kärret, Norra Järvafältet 7 april 2011.
Foto: olle Bernard

Mindre strandpipare,
Charadrius dubius. Reningsverket, Årike Fyris
22 maj 2011.
Foto: Tomas Lundquist

Enkelbeckasin,
Gallinago gallinago.
30 m-kärret, Norra Järvafältet
8 juni 2011 Foto: Kenneth sjögren
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Skräntärna, Hydroprogne caspia.

KAJA, Corvus monedula.

foto: Roine karlsson

foto: Roine karlsson

Stare, Sturnus vulgaris. foto: Roine karlsson
Fåglar i Uppland 4 2012

57

Rosenfink, Carpodacus erythrinus. foto: Roine karlsson

Kungsfågel, Regulus regulus.
foto: Roine karlsson

Gråsiska, Carduelis flammea.
foto: Roine karlsson
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Mindre korsnäbb,
Loxia curvirostra.
Ulleråker augusti 2011
Foto: Jan ryding

Bändelkorsnäbb, Loxia leucoptera. Fålhagen januari 2012
Foto: Jan ryding

Blåmes, Parus caeruleus.
Hågaby, februari 2011.
Foto: Jan ryding

Ortolansparv,
Emberiza hortulana.
Hyvlinge grustag, juni 2011

Tallbit, Pinicola enucleator. Almungeberg 26 januari 2011.

Foto: Jan ryding

foto: Leif Gustavsson
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övernattningsmöjligheter och tillgång till föda
i omgivningarna.
Den största ansamlingen under våren var
cirka 3 000 ex. vid södra Vendelsjön 17/4
(Anders Arnell) och motsvarande under hösten
likaså cirka 3 000 ex. vid Hjälstaviken 23/8
(Martin Tjernberg).
Vinterfynd av flockar finns främst från december, som var mild jämfört med året innan, och
den i särklass största, cirka 150 ex., rapporteras
från Väsby, Stavby 2/12 (Mats Edholm). I detta
sammanhang kan även 40 ex. Ledskär 10/12
(Bo G. Svensson) och 32 ex. Hjälstaviken 22/12
(Pekka Westin) nämnas.
PW
Bofink Fringilla coelebs
Inga anmärkningsvärda sträcksummor har rapporterats från detta år, störst var cirka 4 000
ex. mot SV Fågelsundet 11/4 (Lennart Söderlund).
PW
Bergfink Fringilla montifringilla
Större antal bergfinkar på retursträck registrerades på ett par lokaler i mitten av april, nämnas
kan: cirka 8 000 ex. mot SV Fågelsundet 15/4
(Lennart Söderlund) och cirka 3 800 ex. Hjälstaviken under ett par timmar mitt på dagen
den 20/4 (Pekka Westin).
PW
Gulhämpling Serinus serinus
[1; 30; 1] VU
För fjärde året i följd finns fynd rapporterade,
denna gång dock bara ett; 1 sjungande fågel vid
Uppsala reningsverk 26/5 (Martin Fransson).
Det är det nionde fyndet i rapportområdet
under 2000-talet.
MT
Grönfink Carduelis chloris
Årets två största flockar, enligt rapporteringen,
var cirka 500 ex. Hågadalen, Uppsala 27/9
(Hans Nissen) och cirka 400 ex. Dumdalsslätten, Fittja 13/11 (Annika Rastén). Den för
närvarande negativa trenden tycks hålla i sig.		
		

PW

Steglits Carduelis carduelis
Den stora ansamlingen av dryga tusentalet vid
Stora Skärna-Trekanten, Storvreta fanns kvar
några dagar in på det nya året, men skingrades
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sedan (födobrist?). Under årets början fanns
även cirka 500 ex. i en oskördad rapsåker vid
Fiskmansbo, Nysätra 1–9/1 (Martin Tjernberg,
Ragnar Hall, Pekka Westin).
Från hösten finns åter rapporter om, jämfört med föregående, relativt stora antal: vid
Hjälstaviken under september–oktober, som
mest cirka 250 ex. 8/10 (Martin Tjernberg),
cirka 100 ex. vid reningsverket, Kungsängen,
Uppsala 2/10 (Hans Nissen) och cirka 100 ex.
Edenhof, Bälinge 20/11 (Per-Erik Holmlund).
Avslutningsvis kan 105 ex. vid Hjälstaviken
13/12 (Pekka Westin) nämnas.
Sammanfattningsvis tycks det vara så att
den positiva trenden för arten i rapportområdet
håller i sig!
PW
Grönsiska Carduelis spinus
Genomgående blygsamma antal föreligger från
detta år. Vad gäller sträckande fåglar är de största
antal som rapporterats cirka 1000 ex. mot V
Örskär 24/4 (Martin Irestedt) och 480 ex. mot
NO Hjälstaviken 12/4 (Pekka Westin).
PW
Hämpling Carduelis cannabina VU
Från årets inledning finns vinterfynd på tre
lokaler, som mest 4 ex. bland steglitsor och
andra fröätare vid Stora Skärna-Trekanten 5/1
(Bo Ericsson) och på samma sätt som mest
2 ex. Fiskmansbo, Nysätra 8–22/1 (Thomas
Johansson m.fl.).
Den största flocken under våren rapporteras
från Lilla Skärna, Storvreta där 70 ex. inräknades 8/4 (Mats Wilhelm) medan hösten bjöd
på flera flockar och än större antal: som mest
300 ex. Brantshammar, Vassunda 25/9 (Eskil
Friberg).
Även från årets slut finns ett vinterfynd:
2 ex. Kåbo, Uppsala 17/12 (Michaela Philip).
PW

Vinterhämpling Carduelis flavirostris EN
Under årets två inledande vintermånader finns
observationer rapporterade från en knappt
handfull lokaler, flest bland andra fröätare vid
Stora Skärna-Trekanten i början av januari
där som mest 22 ex. inräknades 5/1 (Holger
Schielzeth). Samma dag sågs för övrigt 10 ex.
vid Säby, Danmark (Håkan Andersson).

	I samband med vårflyttningen i mars-april
var arten sparsamt förekommande med genomgående låga antal sedda, som mest cirka 30 ex.
Vendelsjön 16/4 (Anssi Laurila) och cirka 25
ex. Rydaslätten, Långtora 6/4 (Thomas Johansson).
Sommarfynd i Uppland är mycket ovanliga,
men från början av juni finns en märklig observation av en sjungande hane i Fågelsundet 3/6
rapporterad (Anssi Laurila).
	I samband med flyttningen under senhösten
finns ett antal iakttagelser rapporterade varav
följande kan nämnas: 22 ex. Månkarbo 9/10
(Ulf Blom), 28 ex. Sennebyhaken 17/10 (Jan
Andersson) och cirka 20 ex. Rönnskärs udde
5/11 (Bill Douhan). Medan dessa antal genomgående är små finns det lite större flockar
noterade under december. I särklass störst var en
ansamling av cirka 300 ex. Rasbo 23/12 (Lars
Lundstedt), men även cirka 80 ex. Gnista,
Uppsala 12/12 (Sören Franceen) bör nämnas.
Tvåsiffriga antal har dessutom rapporterats från
ytterligare några lokaler i Uppsalas närhet under
december.
PW
Gråsiska Carduelis flammea
Den enda större ansamlingen under januari–
februari var de som mest 800 ex. som rapporterats från den i övrigt av såväl skådare som
fröätande tättingar välbesökta lokalen Stora
Skärna-Trekanten 3/1 (Johan Södercrantz,
Martin Tjernberg). Från återsträcket mot häckningsplatserna i norr finns inga riktigt stora
antal rapporterade, flest noterades på Örskär
där cirka 250 ex. sträckte mot V 24/4 (Martin
Irestedt).
Sommarfynd finns även från detta år, denna
gång fem till antalet och alla från kusten eller
dess närhet: bl.a. 2 ex. Stora Rådmansholmen,
Blidö 5/6 (Kjell Ståhlberg) och 2 ex. Östernäs,
Väddö 20/7 (Nils Valland).
Höstflyttningen inleddes jämförelsevis tidigt
och så många som 800 ex. inräknades på sträck
mot V Understen, Singö redan 30/9 (Fredrik
Bondestam). Från november–december finns
många rapporter om stora flockar. Särskilt
många tycks ha funnits vid Librobäck-Klastorp,
Uppsala där stora antal, cirka 900–1 500 ex.,
rapporteras från perioden 5/11–12/12, som

mest cirka 3 000 ex. (i albestånd) 7/11 (Pekka
Westin). Värda att nämna är för övrigt även
cirka 800 ex. Kungsängen, Uppsala 11/12
(Martin Molin, Claes Löfroth) och cirka 850
ex. Hjälstaviken 13/12 (Pekka Westin).
PW
Brunsiska Carduelis flammea cabaret
Endast två fynd föreligger från årets två inledande månader: 1 ex. Edeby, Väddö 2/1 (Torbjörn
Johansson) och 1 ex. Stora Skärna-Trekanten
9/1 (Holger Schielzeth).
Från våren finns inga iakttagelser rapporterade, men under hösten (september–november)
var läget annorlunda med bl.a. 50 ex. mot SV
Björn 25/9 och cirka 60 ex. dagen därpå (Ulrik
Lötberg, Jelmer Poelstra) samt cirka 30 ex.
Långsjön, Riala 12/11 (Gynter Lenhart).
	På Svenska Högarna ringmärktes under
hösten blygsamma 117 gråsiskor, därav 30 ex.
som bokfördes som tillhörande rasen cabaret
(Bill Douhan).
PW
Snösiska Carduelis hornemanni
Under januari–februari observerades arten med
1–4 ex. på dryga tiotalet lokaler, bl.a. som mest
3 ex. Kälsta, Österunda 3/1 (Pekka Westin)
samt 4 ex. Stora Skärna-Trekanten 4 och 5/1
(Martin Amcoff m.fl.). Från våren finns sedan
ett fynd: 1 ex. Rimbo 1/4 (Roland Sjölander).
Från hösten finns fynd av vardera något
eller några få ex. från ett 25-tal lokaler under
oktober–november, bl.a. iakttogs 3 ex. vid
Vreta, Uppsala-Näs 4/11 (Yngve Hareland).
Vid Tängesbo, Östervåla försågs 5 ex. med ring
under november (Lars Gustavsson). Under
december finns iakttagelser rapporterade från
ett 15-tal lokaler. Flest, 3 ex., noterades vid
Styggkärrets naturreservat, Jumkil 3/12 (Yngve
Hareland).
Totalsumman för hela året stannade vid 61
ex., att jämföra med 41 året innan och 93 år
2009.
PW
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Av rapporteringen att döma var det kliniskt
rent på bändelkorsnäbbar under hela det första
halvåret, men den 20/7 brakade det loss på
allvar i och med att 150 ex. sågs på sträck mot
SV vid Fågelsundet (Lennart Söderlund, Ulrik
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Lötberg, Lars Gustavsson). Därefter observerades kraftiga flyttningsrörelser mot väster
och då i första hand längs kusten. Fram t.o.m.
10/8 rapporterades nio dagssummor på mellan
50–150 ex., alla från kustlokaler. Drygt hälften
av andra halvårets drygt 2 500 bändelkorsnäbbar registrerades under denna period.
	Inflödet av bändelkorsnäbbar till Uppland
kring månadsskiftet juli/augusti måste dock
ha varit avsevärt mycket mer omfattande än
vad som framgår av rapporteringen. Insträcket
från öster ägde rum på bred front och den
kuststräcka som berördes, från Hållnäs i norr
till Stockholmstrakten i söder, är cirka 25 mil
lång. Om vi beaktar den oregelbundna och till
några få punkter koncentrerade sträckfågelbevakningen som skedde måste stora antal ha
passerat obemärkta. Det måste rimligtvis ha
varit åtskilliga tiotusental bändelkorsnäbbar,
kanske ett sexsiffrigt antal, som anlände till
Sverige under juli–augusti!
Flyttningsrörelserna mattades successivt
av under den andra halvan av augusti och allt
fler stationära flockar upptäcktes på spridda
platser under september och oktober. I november tunnades förekomsten av ytterligare och i
december fanns endast stationära småflockar
kvar på ett mindre antal platser, i första hand
i anslutning till planterade dungar med lärkträd.
	Årets invasion är troligen den största som
inträffat i Uppland (och Sverige), åtminstone
sedan 1960-talet. Den invasion som ägde rum
2002 var kraftig, cirka 1 200 ex. rapporterades
från Uppland och totalt 10 000 ex. från landet
i sin helhet, men sannolikt inte så omfattande
som årets. Det är emellertid svårt att göra en
jämförelse utifrån rapporteringen då den i dag,
tack vare Artportalen, är avgjort mer omfattande än vad den var 2002.
MT
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
På samma sätt som det var osedvanligt ont
om korsnäbbar i rapportområdet under slutet
av 2010 och början av 2011 var förekomsten
fortsatt mycket svag även under våren. Det var
först under högsommaren som det åter började
fylla på i skogarna. Från kusten finns ett par
sträcksummor under denna tid som bör nämnas:
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cirka 150 ex. mot SV Fågelsundet 20/7 (Ulrik
Lötberg, Lars Gustavsson) samt minst 200
ex. på sträck vid Ytterskär, Väddö under några
morgontimmar 9/8 (Tomas Pärt).
Förekomsten under efteråret var klart bättre
jämfört med ett år tidigare, men det blev aldrig
någon riklig tillgång på mindre korsnäbbar. De i
antal största rapporterna under hösten omfattade
minst 130 ex. Ytterskär, Väddö 1/10 (Tomas
Pärt), 70 sträckande Långsandsörarna 5/11 (Per
Johan Ulfendahl, Gunnar Lundbladh) samt 65
ex. Rönnskärs udde 9/11 (Robert Bünsow).
PW

Större korsnäbb Loxia pytiopsittacus
Inga observationer har inkommit från årets två
inledande månader, men fynd finns från årets
resterande månader. Även om enstaka individer
har rapporterats från många lokaler runt om
i rapportområdet, domineras fyndbilden som
vanligt av iakttagelser från större skogsområden
och från kustnära lokaler.
Tillgången på större korsnäbb var som bäst
under hösten då de största antalen registrerades,
bl.a. vardera 25 ex. på sträck mot SV-S Örskär
5 (Holger Schielzeth) respektive 17/9 (Martin
Irestedt), lika många Arholma 5/11 samt 50
ex. samma plats dagen därpå (Eskil & Fredrik
Friberg).
Sett i ett lite längre perspektiv, cirka 35 år,
är årets förekomst en av de bästa, undantaget
det stora invasionsåret 2003.
PW
Rosenfink Carpodacus erythrinus VU
Under våren och sommaren registrerades totalt
145 revirhävdande hanar vilket är 31 färre jämfört med året innan, men i paritet med 2009
(147). År 2003 rapporterades 250 sjungande
hanar, men därefter har antalet stadigt minskat,
om än med tillfälliga uppgångar, och årets resultat är det hittills sämsta. Som vanligt domineras
fyndbilden av rapporter från de östra, nordöstra
och norra delarna av rapportområdet. I övrigt
noterbart är minst tio rastande Svenska Högarna
22–28/5 (Bill Douhan) och 15 ex. (flertalet
årsungar) Ytterskär, Väddö 9/8 (Tomas Pärt).
	Rosenfinken har efter en populationstopp
i mitten av 1990-talet minskat kraftigt i landet
som helhet och är numera rödlistad (kategori:

Sårbar). Mycket tyder dock på att beståndet under de allra senaste åren, åtminstone i Uppland,
har stabiliserats på en lägre nivå. Förändringar
i häckningsmiljön, t.ex. minskande arealer
igenväxningsmarker, och faktorer i övervintringsområdena kan vara omständigheter som
påverkat arten negativt.
PW
Tallbit Pinicola enucleator NT
Tallbiten uppträdde mycket sparsamt både
under för- och efterår. Antalet fynd efter nyår
inskränkte sig till fem (summa 11 ex.) 4/1–9/2.
Från slutet av året rapporterades nio fynd
omfattande totalt cirka 50 ex., som mest 14
ex. mot V Örsten, Singö 25/10 (Fredrik Bondestam) och 15 ex. Lidö, Vätö 5/11 (Staffan
Öström).
MT
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Antalet rapporterade fynd är som vanligt litet,
men följande iakttagelser av större numerär (≥
100), alla från slutet av oktober, skall nämnas:
cirka 120 ex. mot V Understen, Singö 25/10
(Fredrik Bondestam) samt cirka 200 ex. Björn
samma dag (Jelmer Poelstra) och cirka 100 ex.
dagen därpå (Ulrik Lötberg, Peter Schmidt).
De som rapporterade domherrarna på Björn
berättar också att dessa yttrade det östliga
trumpetlätet.
PW
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Flockar innehållande tvåsiffriga antal har under
året registrerats på dryga 10-talet lokaler. De
två största flockarna som rapporterats är 21
ex. Sunnersta, Uppsala 22/1 och minst 20 ex.
Slottsparken, Uppsala 3/11 (Per Johan Ulfendahl). Uppsalas parker, stadens närområden
samt Örsundsbro och Hjälstaviken är sedan
länge pålitliga lokaler för arten och så även
detta år.
Ett par iakttagelser utanför dessa kärnområden är dock värda att uppmärksamma: 11 ex.
Mumsarby, Dannemora 1/8 och 12 ex. samma
lokal 31/8 (Annika Rastén, Curt Johnsson).
		
PW
Lappsparv Calcarius lapponicus
Från årets två inledande vintermånader har
fynd rapporterats från fyra lokaler: som mest
3 ex. Kälsta, Österunda 2/1 (Magnus Liljefors,

Martin Tjernberg), 1 ex. vid fågelmatning
Ekeby, Ekeby socken 9/1 (Per Månsson), som
mest 2 ex. i en oslagen åker vid Norrbacken,
Lövstaslätten 29/1–13/2 (Jan Wärnbäck m.fl.)
samt 1 ex. vid (samma som föregående?) vid
fågelmatning i Katthagen, Lövstaslätten 14/2
(Jan Wärnbäck).
Från våren, i april, föreligger endast några få
iakttagelser, bl.a. 3 hanar mot N Kungsängen,
Uppsala 2/4 (Emil Lindqvist) och 2 ex. Askholm, Ledskär 16/4 (Kenneth Pless).
Höstflyttningen inleddes med en observation av 1 ex. vid Hjälstaviken redan den 11/8
(Lars Ström) och följdes sedan av iakttagelser
av sammantaget 64 ex. på ett 20-tal lokaler
under perioden slutet av augusti till början av
november. Störst antal, 5 ex., noterades på Björn
4/9 (Ulrik Lötberg, Kenneth Pless).
Höstens resultat är avsevärt mycket sämre än
de 203 ex. som registrerades föregående höst
och slutsumman för hela året, 81 ex., är ett av
de lägsta som har registrerats. Därmed grusades
de förhoppningar om en mer positiv utveckling
som undertecknad gav uttryck för i rapporten
för 2010.
PW
Snösparv Plectrophenax nivalis
Från föråret finns rapporter om sammanlagt
minst 2 500 ex. under perioden 1/1–17/4 (något färre än de 2940 ex. som rapporterades motsvarande perioden 2010). De största flockarna
noterades i samband med återsträcket i skiftet
mars–april: cirka 150 ex. Rogarna, Tierpslätten
29/3 (Ulf Blom), cirka 150 ex. södra Vendelsjön
30/3 (Thomas Pless, Jörgen Sjöström) samt 171
ex. Hånstaslätten, Lena 2/4 (Petter Haldén).
Under efteråret registrerades totalt cirka 540
ex. under perioden 8/10–31/12 vilket är i nivå
med fjolårets cirka 500 ex. Inga rapporter om
tresiffriga antal har inkommit, största flockar
var istället cirka 60 ex. Björn 23/10 (Johan
Hessman, Martin Molin) och cirka 55 ex. Lövstaslätten 31/12 (Håkan Rune).
Sammantaget observerades under året i
runda tal 3 000 ex., d.v.s. färre än fjolårets cirka
3 500 ex.
PW
Gulsparv Emberiza citrinella
Stora ansamlingar (≥ 500) har rapporterats från
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två lokaler under efteråret: cirka 500 ex. vid
Ledskärsavfarten, Österlövsta 21/11 (Christian
Ekstedt) och cirka 800 ex. Hånsta, Lena 23/12
(Petter Haldén). I övrigt finns noteringar om
flockar innehållande cirka 110–450 ex. från åtminstone 15 lokaler, i första hand under januari
månad. I ett längre perspektiv får dessa antal
anses som magra och brist på omställningsåkrar, men också fält med kvarlämnad spannmål,
är delvis boven i dramat. Om odlare i större
utsträckning regelmässigt spar en remsa med
otröskad säd mot åkerkanter skulle mycket
vara vunnet. Önskvärt vore också att dra ned
på insektsbekämpningen för att på så sätt bättra
på födoutbudet för gulsparvens ungar.
PW
Ortolansparv Emberiza hortulana VU
Totalt 58 revirhävdande hanar rapporterades
från perioden 26/4–10/7, d.v.s. sju färre jämfört
med föregående år.
	I särklass flest, hela 45 fördelade på 14 lokaler, registrerades i Enköpings kommun. Fyra
av dessa lokaler bestod av energiskog och här
inräknades så många som 21 sjungande hanar.
Resterande, d.v.s. hanar utanför Enköpings kommun, fördelade sig enligt följande: Östhammar
1, Norrtälje 4, Uppsala 7 och Knivsta 1.
	Därtill finns det rapporter om elva individer (29/4–29/5) som bedömdes ha varit
rastande fåglar under vårflyttningen samt sex

från perioden 25/7–27/8 som betygsattes som
höstflyttande. Därtill sågs en ovanlig sen individ
på Björn 29/9 (Ulrik Lötberg m.fl.).
MT
Rödkindad sparv Emberiza fucata [0; 0; 1]
Ytterligare en ny art för Uppland, tillika för
landet, var 1 ex. av denna art på Understen,
Singö 25/10 (Fredrik Bondestam).
BD
Videsparv Emberiza rustica NT
Vårfynd är numera mycket ovanliga, men det
föreligger ett från detta år: 1 hane Källberga,
Vänge 6/5 (Ulrik Lötberg). Observationer under våren har alltid varit ovanliga, men numera
får även iakttagelser under hösten anses som
åtminstone fåtaliga. Från denna höst finns rapporter om vardera 1–2 ex. på sju lokaler, bl.a.
2 1K-fåglar Björn 4/9 (Ulrik Lötberg m.fl.).
Ingen ljusning tycks för närvarande finnas för
arten; tvärtom, snarare förefaller nedgången i
beståndet fortgå.
PW
Dvärgsparv Emberiza pusilla [3; 32; 1]
1 ex. Svenska Högarna 8/10 (Anders & Tommy
Eriksson).
BD
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Endast två vinterfynd har registrerats, ett från
vardera änden av året: 1 ex. Sennebyhaken 8/1
(Bo Granberg) och 1 ex. Gräsö gård, Gräsö 7/12
(Martin Amcoff).
PW

Fotografera örnar
från bekvämt gömsle vid
Färnebofjärdens
nationalpark!
Kan kombineras med boende på Gysingebruk Wärdshus,
Östervåla Gästgiveri, Söderfors Herrgård samt Gysinge
Vandrarhem. I de tre förstnämnda fallen inkl trerättermiddag
kvällen innan.
Tag t.ex. med din partner och fira en annorlunda helg!
Foto: Hasse Andersson

För mer info samt bokning: www.ornfotografering.se
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