




MOF har fått ny föreningsdekal
MOF har fram tills nu haft en ryttlande tornfalk som dekal eller logga. Den har bara funnits i svartvitt 
tryck och nu var tiden mogen till modernisering med en färgdekal. Men ett problem var att numera 
häckar tornfalken bara undantagsvis på Mälaröarna och passar mindre bra som symbolart. Att tornfalken 
minskat kan bero på den starka duvhökstammen. En sittande tornfalk är ett lätt byte för en duvhök. 
Falken klarar sig bättre i slättbygder med mindre träddungar där duvhöken inte trivs så bra.
  
Frågan var då vilken fågelart som skulle representera Mälaröarna. Jämför man artlistor visar det sig att 
den enda art som vintertid bara kan kryssas på Mälaröarna är dubbeltrasten. Orsaken är att det inns 
stora mistelbestånd här hos oss. Mistelbären utgör en så säker vinterföda att dubbeltrasten vågar lita 
på den och övervintrar här. Detta är tämligen unikt – det inns bara några få platser vid Mälaren där 
så kan ske.

En dubbeltrast i en mistel borde bli en in dekal. Jag kontaktade min vän illustratören Nisse Forshed 
och han målade ett underlag till en dekal. Den blev klar från tryckeriet i slutet av januari 2014 och 
inns nu till försäljning för 10 kronor. Diameter är 9 cm. Passar bra både för bil och för tub!

Jan Sondell
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Inledning
En stor del av den västeuropeiska iskgjusepopu-
lationen, som har sitt vinterkvarter i Västafrika, 
häckar i Sverige. Där fanns det enligt riksinven-
teringen 2001 (Ryttman 2004) ca 3 400–3 700 
par (Ryttman 2004). Enligt Fåglarna i Sverige 
(Ottosson et. al 2012) inns det idag ca 4 200 par 
iskgjuse i Sverige. 

Då vi i Sverige hyser huvudparten av det ak-
tuella beståndet har vi ett särskilt ansvar för att 
denna karaktäristiska och särpräglade iskspecialist 
ska ha en trygg tillvaro här i landet. För ungefär 
tre decennier sedan var iskgjusen allvarligt hotad 
av miljögifter. Äggen blev tunnskaliga och gick 

Inventering av iskgjuse 2013 på Mälaröarna

Jan Sondell

Fiskgjuse var SOFs riksinventeringsart 2013. I kommunen uppskattas 35 par ha gått till häckning viket är 
ungefär lika många par som vid senaste inventeringen 2001. Under perioden har minst ett örnpar börjat 
häcka, vilket kan ha påverkat iskgjusarnas livsutrymme.

sönder till följd av att DDT upptogs och anrikades 
i honorna (Odsjö & Sondell 2013). Vissa honor 
utsattes dessutom för hög kvicksilverbelastning, 
vilket medförde att många ägg inte kläcktes (Od-
sjö & Sondell 1982). 

Situationen är betydligt bättre idag. Några 
hot inns dock. Ett är störning från det rörliga 
friluftslivet, både i form av iske och bad. Vidare 
påverkar den växande havsörnsstammen iskgju-
sarna negativt främst genom att vissa havsörnar 
lär sig att ta bytet från häckande par. Om detta 
påverkar populationen som helhet är svårt att säga. 
Positivt är det dock knappast. 

”Mitt hem är min borg.”  Gjusepar i boet. 
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Inventering på Mälaröarna   
År 2013 genomfördes en ny inventering av 
iskgjuse i Sverige i SOFs regi. Resultatet väntas 
bli klart under 2014. Här på Ekerö deltog vi i 
inventeringen och resultatet framgår av igur 1. 
Av iguren framgår grovt läget för 30 bon. Som 
synes är de väl utspridda och tämligen jämnt 
fördelade i kommunen. Längst i väster inns dock 
ett ganska stort område som är dåligt eller inte alls 
inventerat. Där har under tidigare år observerats 
lera bon. Mest troligt inns det 2–3 bon till på 
själva Adelsön och ytterligare 2–3 på öarna väster 
om denna. Det skulle betyda ett ungefärligt antal 
på 35 par på Mälaröarna.

Detta antal kan jämföras med inventeringen 
2001. Då rapporterades 30-35 par från Ekerö 
kommun (Ryttman 2004). MOF som då var en 
nystartad förening deltog inte i någon organiserad 
rapportering men troligen var den registrerade 
sifran riktig. Det betyder att iskgjusestammen 
var ungefär lika stor 2001 som den är idag.

Sedan inventeringen 2001 har havsörnen 
vandrat in som häckfågel i det iskgjusetätaste 
området på Björkö. På 1990-talet häckade 7–8 
par iskgjusar på och i nära anslutning till Björkö. 
Idag har sifran minskat till 3–4. Det är svårt att 
veta om minskningen beror på havsörnen, men 
det är sannolikt. Det är också sannolikt att isk-
gjusarna lyttat bort från grannskapet av havsörn-
boet.  Liknade förlyttningar har noterats i Båven 
och Sottern (Sondell 2009). Det har visat sig att 
iskgjusen klarar bäst att bo kvar i områden där 
också människan inns i närheten. Fiskgjusen har 
nämligen lättare att acceptera mänsklig aktivitet i 
närheten av boet än havsörnen.

Någon inventering som visar hur iskgjusarna i 
kommunen lyckas med häckningarna inns inte. 
Normalt brukar iskgjuseparen producera ca 1,5 
ungar i genomsnitt per bo. Eftersom en del bon 
misslyckas helt så är antalet ungar i de bon där 
ungar växer upp ca 2,0. Själv bevakar jag årligen 
ett bo på Lindön (Lovöberget). Där hade iskgjus-

Figur 1. Antal aktiva iskgjusebon 2013 på Mälaröarna (Ekerö kommun). Summa 
30 bon. Det markerade området i väster är dock dåligt inventerat.
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paret bara en unge 2013. Ungen var dessutom 
väldigt sent kläckt. Man kan misstänka att den 
sena våren 2013 kan ha påverkat häckningarna 
överlag. Enligt den inventering som genomfördes 
i ”Projekt iskgjuse” i södra och mellersta Sverige 
(Sondell 2013) kunde dock ingen större försening 
noteras.  Om vi tittar på produktionen hela perio-
den gjusarna häckat på Lovöbeget, 2000–2013, 
har gjusarna fått 23 ungar på vingarna eller 1,64 
ungar per år. Räknar vi bort de tre åren då häck-
ningen misslyckats får vi 2,1 ungar per år med 
ungar. Orsakerna till nollåren är inte helt klara 
men troligen blev det bråk mellan två hannar 
ett år och för de två övriga är mänsklig störning 
en trolig orsak. Troligen är mänsklig störning en 
större orsak i en tättbefolkad kommun som Ekerö 
jämfört med många andra områden i Sverige.

Tävling
För att stimulera intresset för att leta och rappor-
tera iskgjusebon 2013 utlyste jag vid årsmötet en 
tävling om att tippa antalet häckande iskgjusepar 
i kommunen. Sjutton personer deltog och tippade 

från 12 till 35 par. Medeltalet ligger på 22 par, 
alltså en viss underskattning. Närmast sanningen 
kom Per Öhman med 33 par som härmed ut-
nämns som segrare!  

Referenser
Odsjö, T. & Sondell, J. 1982. Eggshell thinning 

and DDT, PCB and mercury in eggs of Osprey 
in Sweden and their relation to breeding success. 
I doktorsavhandling av T. Odsjö.

Odsjö, T. & Sondell, J. 2013. Eggshell thinning 
of osprey Pandion haliaetus breeding in Sweden 
and its signiicance for egg breakage and bree-
ding outcome. Science of the Total Environment 
470–471 (2014) 1023–1029

Ryttman H. 2004. Fiskgjusen i Sverige. Resultat 
av riksinventering 2001. SOF 2004. Fågelåret 
2003, s. 81-92. Stockholm. 

Sondell, J. 2009. Projekt Fiskgjuse, s. 61–66 i 
Fågelåret 2008, Vår Fågelvärld, Halmstad.

Ottosson, U. et al. 2012. Fåglarna i Sverige – antal 
och förekomst. SOF, Halmstad.

Lyckad häckning nära stuga på Lovön.  Boet ligger under pilen.   
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Nattsångarna på Mälaröarna

Signe Hagerman

Hur har utvecklingen sett ut för våra nattspelande fåglar sedan MOF grundades år 2000? Från och med 
detta år inns sammanställningar om dessa fåglar på Mälaröarna, publicerade i föreningens årsskrift. En 
genomgång av de fynd som gjorts av sex karakteristiska nattsjungande arter (gräshoppsångare, kärrsångare, 
lodsångare, vaktel, småläckig sumphöna och kornknarr) visar att de har ökat i antal – allihop.

En titt i Sveriges lantbruksuniversitets lista över 
de arter som löper risk att försvinna från Sverige, 
Rödlistan, visar att alla inns med utom kärr-
sångaren. Dessa arter anses sårbara (småläckiga 
sumphönan) och övriga nära hotade och uppfyl-
ler därmed kriterierna för rödlistning. Hur ser då 
förekomsten ut i Ekerö kommun? Hur många 
gånger har de här arterna observerats de senaste 
åren och hur stor chans är det att de kommer att 
fortsätta besöka vår kommun?

I igur 1 har jag redovisat antalet fynd per art 
i diagram med så kallade trendlinjer, vilka visar 
den generella utvecklingen för varje art under 
14 år: 2000–2013. Sifrorna från sammanställ-
ningarna i Fåglar på Mälaröarna har jag jämfört 
med rapporterna på Svalan. I några fall skiljer sig 
antalsuppgifterna åt. Det kan bero på att vissa 
rapportörer inte använder Svalan utan direkt 
rapporterar till MOF (men i huvudsak baseras 
ju sammanställningarna i FpM på rapporterna i 
Svalan). Det kan också bero på att det har kommit 
in rapporter till Svalan i efterhand, när årsskriften 
redan är publicerad. När de olika källorna visar 
olika antal fynd har jag använt det högsta anta-
let. Jag har även gjort en bedömning om vilka 
rapporter i Svalan som avser samma fågel för att 
undvika dubbelräkning.

Det inns ytterligare arter som kan räknas till de 
så kallade nattsångarna, till exempel vassångaren. 
Denna art har dock bara observerats en enda gång 
i kommunen (Svartsjöviken 1987) och den arten 
är därför inte med i den här analysen.

Slutligen en sak att fundera över. Beror de 
noterade ökningarna på att vi blivit ler som rap-
porterar? Jag tror att en viss del, men inte hela 
ökningen, kan bero på detta. 

Gräshoppsångare
Gräshoppsångaren är den fågel bland de behand-
lade arterna som mest frekvent brukar besöka 
kommunen. Dock handlar det om ett relativt 
fåtal fåglar – 2010 är sifran som störst och då rör 
det sig om totalt 13 individer. Även om den alltid 
föredrar ett öppet landskap är gräshoppsångaren 
relativt lexibel i val av biotop varför fynden på 
Mälaröarna är gjorda på många olika lokaler.

Kärrsångare
Från och med 2005 har kärrsångaren besökt 
Mälaröarna årsvis. Från detta år har 3–9 fåglar 
uppträtt årligen. Kärrsångaren är den enda av de 
behandlade arterna som har häckat på Mälaröar-
na: 2009 och 2010 genomfördes säkra häckningar 
vid Mastområdet på Lovön och 2007 skedde en 
trolig sådan i samma område. Just Lovön verkar 
vara en populär del av kommunen för kärrsång-
arna. Ungefär hälften av alla fynd i kommunen 
har gjorts här (att jämföra med till exempel rap-
porterna av gräshoppsångare där fynden på Lovön 
endast utgör cirka en järdedel).

Flodsångare
Flodsångaren tycker om fuktiga områden med 
träd såsom al, björk eller vide, eller högvuxna 
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Figur 1. Förekomsten av sex arter nattsångare åren 2000�2013 i Ekerö kommun. 
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Flodsångare
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buskage. Endast fyra fynd gjorts 
under perioden 2000–2013, var-
för data är något knapphändiga. 
Det är dock intressant att se att 
statistiken i kommunen ändå visar 
en positiv trend för den här arten 
precis som för de övriga. I hela 
Sverige anses det innas 150 par.

Vaktel
Till skillnad från de övriga arterna 
i artikeln kan vakteln höras även 
dagtid. Den här arten föredrar vid-
sträckta åkrar med låg växtlighet 
och är värmeälskande. Varma vårar 
passerar arten ofta Skandinavien 
när den sträcker mot nordväst från 
sydöstra Europa till häckningsplatserna i bland 
annat Ryssland. På Mälaröarna brukar ett litet 
antal fåglar höras varje år (spritt i kommunen). 
2011 var sifran mycket hög; hela 22 individer 
rapporterades från Mälaröarna (några kan givetvis 
ha lyttat sig mellan olika lokaler). Tendenserna 
till invasion det året stämmer överens med det 
ovanligt stora antal rapporter (64 st) som gjordes 
i Stockholms rapportområde.

Småläckig sumphöna
Den småläckiga sumphönan häckar mest i östra 
Europa och i södra Ryssland, samt i spridda om-
råden i Europa. I Sverige inns bara ca 250 par. 
Den svenska populationen är den näst minsta 
bland de arter som den här artikeln behandlar. 
Den småläckiga sumphönan föredrar blöta eller 
fuktiga ängar eller mader med tuvor och undvi-
ker täta vassbestånd till skillnad från släktingen 
vattenrallen.

Kornknarr
På natten kan kornknarren spela i timtal utan 
uppehåll. Har man tur kan man också få höra 
mycket korta strofer under dygnets ljusa timmar 
när den övar på sitt hesa ”crex-crex”. Kornknarren 
föredrar fuktiga ängar och frodiga ängsmarker 

med högt gräs och örter eller åkermark med när-
het till diken. I takt med att allt mer ängsmarker 
odlats upp och att slåttern skett allt tidigare under 
året har kornknarren tidigare minskat drastiskt 
men den svenska populationen har återhämtat sig 
de senaste tio åren. Trenden ser positiv ut även i 
Ekerö kommun, vilket syns i igur 1.

På webbplatsen www.artfakta.se kan man läsa 
mer om hur det går för de här arterna i hela Sve-
rige. Gör en sökning på respektive fågel för att läsa 
mer om arten och varför den uppfyller kriterierna 
för rödlistning. Förhoppningsvis kan vi fortsätta 
göra sena kvällsutlykter runt på Ekerö även i 
framtiden på jakt efter spännande läten från åkrar 
och ängar. Det verkar ju faktiskt som möjlighe-
terna att höra de här aktuella nattsångarna ökar!

Källor

Fåglar på Mälaröarna åren 2000-2012
Jordbruksverkets webbplats: http://www.jord-

bruksverket.se 
Mullarney, K, Svensson, L & Zetterström, D. 

2009. Fågelguiden. Trento.
SLUs och Artdatabankens rödlistade arter: http://

www.artfakta.se/  
Svalan: http://svalan.artdata.slu.se/birds/ 
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Småvadare på Mälaröarna

Urpo Könnömäki

Gemensamma drag
Vadarna utgör en artrik grupp av långbenta fåglar 
som mest ses nära vatten, t.ex. vid havsstränder, 
sjöar, kärr och myrar. Några har dock anpassat 
sig till torrare biotoper. På lyttning och om vin-
tern ses de ofta i stora, täta lockar på stränder, 
dy- eller tångbankar. De delas in i lera familjer, 
varav två är särskilt artrika: dels pipare och vipor 
Charadriidae, dels snäppor m.l. Scolopacidea. 
Vadarna är nära släkt med labbar, måsar, tärnor 
och alkor, vilka alla hör till samma stora fågelord-
ning, Charadriiformes.

Vadarnas föda utgörs av insekter, maskar, 
blötdjur och kräftdjur, ibland även växtdelar och 
småisk. Boet är vanligen bara en grund fördjup-
ning i marken, och den ruvande föräldrafågeln 
förlitar sig på kamouflagetecknad dräkt och 
äggfärg. Ungarna är duntäckta när de kläcks och 
lämnar genast boet, rätt snart kan de lesta söka 
föda själva. 

Den stora familjen Scolopacidae rymmer 51 
av Europas vadararter. Här återinns så välkända 
grupper som Calidris- snäpporna (småvadarna 
som presenteras här), spovarna, beckasinerna, 
Tringa-snäpporna (storvadarna som presentera-
des i Fåglar på Mälaröarna 2012) och simsnäp-
porna. De lesta häckar i Nordeuropa och längs 
ishavskusten, ofta på kala, karga hedar i jällen, 
på myrar eller på tundran. På Ekerö ses de mest 
på höst- och vårlyttningen, då de rastar i lockar 
vid stränder och våtmarker. Nedan följer en ge-
nomgång art för art. 

Artvis genomgång
Skärsnäppa  Calidris maritima (1 800 par enligt 
Fåglarna i Sverige.)  Längd 19–22 cm. Vings-
pann 37–42 cm. Häckar längs nordliga kuster, 

på klippig tundra och vid myrar på kaljället upp 
till snögränsen; rastar på vintern och lyttar längs 
klippiga kuster, ofta i lock. Övervintrar sparsamt 
i smålockar på kala skär, främst på Västkusten, 
klart större än kärrsnäppan. Mörkast av de 
mindre snäpporna; tämligen jämnt skifergrå i 
vinterdräkt, med orangegula ben (tämligen korta) 
och näbbrot – lyser på långt håll. I sommardräkt 
något livligare tecknad i mörkgrått och rostbrunt, 
med smutsbruna ben. Ungfågelns dräkt mycket 
snarlik. Det vanliga lyktlätet är ett skarpt men fyl-
ligt ”kvitt”. Varnar ”pihihihihi”, gällt skrattande. 
Flyktspel ett kärrsnäppelikt surrande ”tryih-
trryih- tryih-…” Ett hackande ”kevikevikvikvikvi” 
hörs också i samband med spelet. 

Skärsnäpporna observeras mycket sällan i inlan-
det. Men det händer att enstaka skärsnäppor rastar 
på skär och holmar i insjöar, så håll ögonen öppna 
vid Mälaren i november! Vem blir först att kryssa 
en skärsnäppa på Mälaröarna? 

Spovsnäppa  Calidris ferruginea  (0 par) Längd 
19–21,5 cm. Häckar vid Sibiriens ishavskust; 
övervintrar främst i Afrika, sparsamt även i Syd-
europa och sällsynt i Västeuropa. På lyttning 
oftast fåtalig, men vissa höstar talrik. Rastar längs 
dyiga, lacka kuster, ibland även vid invatten, säll-
skapar gärna med kärrsnäppor. Föda ryggradslösa 
djur. Något större än kärrsnäppan och har längre 
och jämnare nedböjd näbb med tunnare spets, 
längre hals och ben, vilket ger elegantare silhuett. 
I lykten syns vit övergump. Adult hane sommar: 
i genomsnitt jämnare och bjärtare tegelröd (med 
mindre vita läckar) än honan. Juvenil: Gråare än 
kärrsnäppan med jämnt jälligt tecknad ovansida 
(saknar V-mönster), tydligare och vitare ögon-
brynstreck, inare streckad under och mest på 
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bröstsidan samt oftast tydlig orangebeige ton på 
bröstet. Flyktlock korta, kvittriga ”tirripp” eller 
”kyryripp”, litet likt mosnäppelock men lägre 
tonhöjd och grövre, tydligt skilt från kärrsnäppans 
surrande (obs. dock att fnittriga konversationslä-
ten från kärrsnäppor i lock kan låta rätt snarlikt). 

Spovsnäppan ses årligen på Mälaröarna, de se-
naste åren dock bara enstaka observationer. Rastar 
mycket sällsynt på vårsträcket och gamla fåglar nå-
got vanligare på sydsträck i juli. Ungfåglarna som 
kommer efter de gamla i juli-augusti är något mer 
talrika. Enstaka fåglar kan komma först i september. 
De lesta observationer är gjorda i Svartsjö dämme. 
Det är dock viktigt att vattnet inte är för högt. I så 
fall sträcker de bara vidare mot sydväst. Högsta antal: 
16 ex den 20 juli 2008. 

Kärrsnäppa Calidris alpina (15 000 par) Längd 
17–21 cm. Vingspann 32–36 cm. Häckar i låg-
landsbiotoper och på hög höjd, på fuktiga ängar 
och karg tundra. Är under lyttningen i södra 
Sverige den talrikaste vadaren. Den träfas då 
i många olika vattenmiljöer, vanligast på havs-
strändernas tångbankar och dy. Kärrsnäppan är 
en knappt starstor vadare. Adult sommar: Svart 
bukfält karakteristisk. I varierande grad rödbrun 
på ryggen, ökande med jäderslitage. Hane bjär-
tare än honan med kontrasterande ljusgrå bakhals 
(brunaktig hos honan). Variation: Två raser kan 
uppträda hos oss, dels sydlig kärrsnäppa (schin-
zii) och dels nordlig (alpina). Den sydliga med 
mindre bukläck kan uppträda i enstaka ex tidigt 
på våren (slutet av mars) medan den nordliga är 
den ras som normalt sträcker förbi till (maj) och 
från Nordkalotten. Lockläte surrande eller strävt 
rullande ”krrrry”. Konversationsläte i lock korta, 
ljust kvittriga ”plipp-ipp-ipp”. Sång (i spellykt) 
stigande, pressade ”rryi-rryi-rryi-rryi…” som slår 
över i en fallande, något avstannande, hård drill, 
” ryrryyryryry-ry-ru-ru ru ru ru”. 

Kärrsnäppan är den näst vanligaste småvadaren 
på Mälaröarna. Den ses årligen men i ganska små 
antal då det saknas lämpliga stränder med grunt 
vatten. Högsta antal 40 ex den 5 oktober 2003.

Myrsnäppa Limicola falcinellus (5 900 par) Längd 
15–18 cm. Häckar sparsamt i Lappland ute på de 
stora myrarnas gunglyn. Sällsynt på såväl nord- 
som sydsträck. Stillsam och diskret. Påminner 
närmast om ung kärrsnäppa, men är något mindre 
och mörkare. På den påtagligt mörka ryggen löper 
smala beckasinränder. Huvudets mörka längsrän-
der är ännu mer påfallande. Ögonbrynsstrecket 
kluvet (framför ögat). Näbben ganska lång, 
nedböjd i yttersta spetsen. Ljust vingband svagt, 
svårt att urskilja. Stjärt/gump som kärrsnäppa. 
Ungfåglar liknar gamla i sommardräkt men har 
bredare ljusare bräm ovantill och saknar de V-for-
made läckarna på kroppssidorna. Vinterdräkten 
kärrsnäppelik med gråbrun ovansida och mörk 
vingknoge men fortfarande typisk hjässteckning. 
Locklätet en surrande vissling, fränare, torrare och 
mer rullande än kärrsnäppans, litet backsvalelik : 
”brrreitt”. Rösten känns igen i det rytmiskt sur-
rande spelet. Kan även lyktlocka ”tett, tett….”.

Myrsnäppan är en mycket sällsynt gäst på Mä-
laröarna. Sedan 2001 inns tre vårfynd och två 
höstfynd. Högsta antalet 4 ex sågs 31 maj 2008.

Kustsnäppa Calidris canutus (0 par) Längd 23–26 
cm. Vingspann 47–53. Häckar längs arktiska kus-
ter. Övervintrar på dyiga ebbstränder i Västeuropa 
och i Västafrika, lokalt i mycket stora lockar. 
Regelbunden höstgäst i Sverige; vårlyttningen i 
slutet av maj går snabbt och märks föga. En vadare 
med relativt korta ben och tjock kropp, större och 
mer kompakt än kärrsnäppan. Näbb normalt rak, 
ganska grov och kort. I lykten långvingad med 
rätt kort kropp samt smala vita vingband och 
ljusgrå övergump. Känns i vinterdräkt och juvenil 
dräkt igen på formen, övervägande grå färg, tydligt 
ljust ögonbryn och tämligen korta, grågröna ben. 
Adult sommar; hanen är i genomsnitt enhetligare 
och mer mättat rostbrun undertill än honan. 
Adult vinter: Enfärgat grå ovan med smala vita 
bräm på skuldrorna, vitt ögonbryn, gråläckat 
bröst och grå streck och pilpetsläckar på undre 
stjärttäckare och kroppssidor. Juvenil: På håll lik 
adult vinter men har vanligen svag orangebeige 
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Kärr- och spovsnäppor samt en kustsnäppa. Notera näbbformen på de röda arterna.
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ton på undersidan. Flyktlock ett kort, nasalt, rätt 
mjukt ”uätt-uätt ”.  (mjukare än myrspovens). 
Spelar ”koklyhi, koklyhi, …”, som dämpad spov. 

Mycket sällsynt gäst på Mälaröarna. Sex fynd 
sedan 2007. Högsta antal 20 ex 3 augusti 2008.

Sandlöpare  Calidris alba  (0 par) Längd 18-21 
cm.  Häckar längs arktiska kuster. Ses på lyttning 
och vintertid ibland i stora lockar mest på sand-
stränder vid kusten, sällsynt i inlandet. Söker föda 
med karakteristiskt snabbt löpande ut och in mel-
lan brytande vågor men även mer metodiskt på 
lugnare stränder. Stor som en kärrsnäppa men mer 
kompakt byggd. På grund av rörligheten kan den 
tas för småsnäppa (eller annan liten släktning), 
speciellt om den ses ensam, men lägg märke till 
grövre näbb, mycket bredare vitt vingband fram-
hävt av svarta kanter samt avsaknad av baktå.  I 
vinterdräkt iögonfallande ljus bland andra vadare, 

och har typiskt svartaktig vingknogsläck.  Adult 
sommar: På våren är huvudet och ett välavgränsat 
mörkläckat bröstband grått/rödbrunt och ovansi-
dan svart/rödbrun med vita bräm; på sommaren 
blir huvud, bröst och ovansida rödbrunare. Adult 
vinter; Rätt enfärgad, mycket ljust grå ovan med 
svartaktiga mindre täckare; övriga vingtäckare 
och tertialerna difust vitbrämade. Juvenil; inte 
så olik en juvenil småsnäppa men dräkten är 
mera kontrastrik i svart och vitt, manteln och 
skuldrorna svarta med beigevita småläckar (utan 
jällteckning) och saknar vita V-teckningar på 
ryggen. Flyktlock ett snärtigt, litet tjockt ”plitt”. 

Inte heller sandlöpare har setts på Mälaröarna. 
Den lyger helt säkert över vår kommun men sträcket 
går så högt att arten inte kan identiieras från mar-
ken. Några lämpliga rastplatser inns inte. Den 
behöver stora öppna låga sandstränder. 
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Småsnäppa  Calidris minuta  (0 par) Längd 
14–15 cm.  Vingspann 27–30 cm. Häckar på 
tundra och arktiska kusthedar. Ses på lyttning i 
västra och norra Europa, oftare på sydsträck än 
nordsträck. Rastar på lacka stränder med dy och 
sandrevlar, enstaka eller i smärre lockar, gärna 
tillsammans med kärrsnäppor. En liten vadare, i 
längd ca 2/3 delar av kärrsnäppan och lika stor 
som mosnäppan. Vanligaste lilla Calidris -vadaren 
i området, och förtrogenhet med dess olika dräk-
ter avgörande för att kunna skilja ut småsnäppor 
eller sällsynta gäster. Ringa storlek uppenbar i 
jämförelse med t.ex. kärrsnäppa, men även ensam 
fågel framstår som liten genom sitt kvicka kringru-
sande och ivriga pickande. Näbb kort (kortare än 
kortaste kärrsnäppenäbb), rak och tunn i spetsen. 
Påtagligt vitaktig på huvud och bröst ger ljusare 
frontparti än hos andra småvadare än sandlöparen. 
Ben svarta, men ser bruna ut mot mörk bakgrund 
eller blekare när de är leriga.

Adult sommar: Rostbrun ton på huvud, bröst 
och ovansida varierar (starkast hos hanen) och blir 
mera mättad under sommaren, då fräsch dräkts 
vitaktiga jäder nöts bort. Delat ögonbrynsstreck 
och gultonat mantel-V oftast tydligt.  Adult vin-
ter: Grå ovan med något mörkare jädercentra ger 
småläckigt utseende. Vanligen bara bröstsidor 
grå, ibland dock helt bröstband grått.  Juvenil: 
Ovansidans jädrar har mörka centra, vingtäck-
arna distinkta vitaktiga eller livligt rödbruna 
kanter och ofta tydliga vita V:n på mantel och 
skuldror. Undersidan vit med undantag för en 
klunga ina läckar på de rosttonade bröstsidorna. 
Tydligt vitt delat ögonbrynsstreck och mörk 
hjässmitt.  Flyktlock ett enstaka eller upprepat 
kort, distinkt, ljust ”titt”. Sång (i lykten eller på 
marken) ett svagt ”svi-svi-svi-…), då och då avlöst 
silvrigt ”svirr`r`r`r”. 

Småsnäppa observeras bara två av tre år, oftast i 
Svartsjö dämme. Högsta antal 5 ex den 12 september 
2007. Med bättre strandbiotop skulle denna lilla 
vadare rasta betydligt oftare.

Mosnäppa  Calidris temminckii (7 500 par)  
Längd 13,5–15 cm. Häckar på Norrlands myrar, 
vid sandiga lodstränder och deltan i jällen och 
på tundran, även vid kuster. Övervintrar främst i 
Afrika. Rastar under lyttningen i Sverige mest i 
maj och augusti, enstaka eller i små artrena lockar 
vid sjöstränder och på sankängar i inlandet. Boet i 
tuva, ofta i viden på fuktigt ställe. Lika liten som 
småsnäppan men har litet mer långsträckt kropp 
(stjärten sticker ut något bakom vingspetsen), kor-
tare ben och tunnare, svagt böjd näbb. Diskreta 
vanor, väljer till skillnad från småsnäppan hellre 
platser med viss vegetation än öppna sandstränder; 
födosöksbeteendet också mer smygande. Stjärtsi-
dorna vita (grå hos småsnäppa). Ben ljusa (gul-, 
grön-eller brunaktiga). I vinter- och ungdräkt 
litet lik en liten drillsnäppa på grund av formen, 
den rätt enfärgade bruna ovansidan och bröstet i 
kontrast till vita buken. Inte sällan tas småsnäppa 
i vinterdräkt för mosnäppa. Mosnäppan har emel-
lertid brunaktig ovansida (ljusgrå med mörkare 
jädercentra hos småsnäppa), ganska enfärgat 
brunt huvud (tydligt ögonbryn och vitaktigt 
ansikte hos småsnäppa), välavgränsat bruntonat 
bröst (ljusgrått hos småsnäppa) och kortare ben. 
Flyktlätet när den stöts typiskt, ett ljudligt, ljust 
drillande, ofta upprepat, ”tirr-tirr-tirr…”. I spel-
lykten ryttlar hanen och avger ett ändlöst, int 
kvittrande ”titititi…..”.  

Den vanligaste småvadaren i kommunen, ses både 
vår och höst i små sällskap, som mest 16 ex 26 maj 
2001. 60 % av fynden är gjorda på vårsträcket. 

Referenser
Delin, H, Svensson, L. 1989.  Färgfotoguiden 

över alla Europas fåglar. Bonnier A. 
Mullarny, K, Svensson, L& Zetterström D. 2009. 

Fågelguiden. Vicenza. 
Ottosson, U. et al. 2012. Fåglarna i Sverige – antal 

och förekomst. SOF, Halmstad.
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Ung spovsnäppa på hösten.
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Rastplats för vadare vid Menhammarsviken?

Jan Sondell

Bakgrund
I Fåglar på Mälaröarna 2012 (Sondell 2013) be-
skrevs motiv för och möjliga platser för att skapa 
en rastlokal för vadare på Mälaröarna. Den bästa 
platsen är utan tvekan vid Menhammarsviken. 
Där kan en yta på 50–60 hektar restaureras till ett 
bete lämpligt för vadare att rasta på. Här nedan 
konkretiseras planerna ytterligare.

Sträckväg
Över mellersta Sverige går ett individrikt va-
darsträck från och till Norra Ishavet. Fåglarna 

startar på morgonen från Vadehavet på Dan-
marks västkust och lyger via Skagen, Vänern, 
Hjälmaren och Mälaren över vår kommun mot 
Finska viken, Ladoga och Vita havet (igur 1). I 
Vadehavet sker viss ruggning under återsträcket 
på hösten innan merparten av fåglarna beger sig 
ner till Banc d´Arguin i Mali på Västafrikas kust. 
De fåglar som följer denna sträckväg kan räknas 
i hundratusental. Vi ser vanligen inte mycket av 
sträcket eftersom det går på relativt hög höjd.  

Är vädret dåligt med besvärande motvind kan 
någon gång lockarna komma lygande lågt över 

Figur 1 Sträckväg för arktiska vadare mellan Ishavet, Vadehavet (markerat med blå färg) 
och Västafrika. Ekerö kommun är markerad med röd stjärna.
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större järdar där vinden är svagare närmast vat-
tenytan. Själv minns jag den 21 juli 1995 när jag 
seglade i Mälaren i lågtrycksväder med sydvästlig 
vind och låg molnbas. Under några timmar pas-
serade lera stora lockar vadare, en kom så nära 
båten att arten kunde bestämmas. Flocken var 
på 65 kustsnäppor, så många har hittills varken 
förr eller senare noterats i Ekerö kommun. Hade 
det funnits en lämplig, tillräckligt stor rastplats 
vid Mälaren hade locken säkerligen gått ner och 
avvaktat bättre väder.

Iståndsättning av marken för bete
Det område som väl lämpar sig som vadarlokal 
framgår av igur 2. Inom åtgärdsområdet avver-
kas all lövskog och avverkningsavfallet bortförs 
som massa- och/eller energived. Detta arbete 
utförs lämpligen på frusen mark med hjälp av 
skördare och skotare. Motormanuell huggning 

av videbuskar behövs också. Bladvassen väster 
om diket lämnas i huvudsak orörd. Bladvassen 
närmast beintligt torn slås av och bränns så att 
betesdjuren kan gå fram till vattnet och utsikten 
från tornet förbättras. Stubbarna fräses ner efter 
avverkningen med en specialmaskin.

Nuvarande två hagar väster och öster om det 
nordväst-sydostliga diket behålls och vid behov 
lyttas djuren via vägbron vid parkeringen (P). 
Hela markytan utom den västra bladvassen fräses 
med jordbrukstraktor i de högre delarna och med 
specialmaskin i den strandnära zonen. Vassen som 
ska behållas kan behöva hägnas mot betesdjuren. 
Efter åtgärderna är nästan hela området betesmark 
och måste betas kontinuerligt för att inte växa 
igen. För betningen behövs 40–60 djur, beroende 
på deras ålder och vikt och dessutom något färre 
under det första året.

Figur 2 Strandängarna vid Menhammarsviken med planerade åtgärder.
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Underhållsåtgärder
Marken betas från ungefär 1 maj till 31 oktober, 
alltså i sex månader. Det kan vara svårt att upp-
rätthålla ett jämt betestryck över hela området. 
Troligen behöver den strandnära zonen fräsas 
regelbundet även följande år. I övrigt bör un-
derhållsåtgärderna inskränka sig till lyttning av 
djur och justering av stängsel. En åtgärd som ska 
genomföras med jämna mellanrum är efterslåtter 
av betesmarken. På så sätt kan mindre attraktiva 
betesväxter putsas bort.

Vinterhållning av betesdjur
Betesdjuren måste efter betessäsongen utfordras 
över vinter i en hage under förhållanden som 
godkänns av jordbruksverket. Enklats är kanske 
om det inns tillgång till en gammal ladugård 
där mjölkproduktionen lagts ner. Något absolut 

krav på tak och vindskydd inns inte, men kom-
munens uppfattning i frågan är viktig att ta in i 
planeringen.

Åtgärder för besökande
Föreslagna åtgärder framgår av igur 1. Strax söder 
om bron över diket som kommer in från sydost 
anläggs en parkeringsplats för 4-5 bilar. Från par-
keringen anläggs en gångväg längs områdets syd-
västra kant. Den leder till två plattformar på ca 25 
kvadratmeter och med 2-3 m höjd över marken. 
Gångvägen är ca 1 km lång och 2 m bred och bör 
ha ett bärlager av int krossgrus som kan hårdgöras 
med vibrator så att även cyklar, barnvagnar och 
rullstolar kan framföras. Det nuvarande mindre 
fågeltornet i nordost beräknas ha en livslängd på 
ytterligare minst 10 år.

Gamla kustsnäppor och myrspovar sträcker förbi bron i Kvicksund 18 juli 2011.       
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Restaureringskostnader
Nedan följer en preliminär beräkning av kost-
nader för betets iståndsättande så att det både 
producerar foder och blir attraktivt för vadare, 
se tabell 1. Intäkter kommer från försäljning av 
almassved. Rishuggningen ger samma kostnad 
som intäkt. Nettokostnaden för naturvårdsintres-
set beräknas till 420 000 kr.

Den fortsatta planeringen
Den preliminära planen var klar i oktober 2013. 
Kommunen ick preliminär information i novem-

ber och en detaljerad genomgång den 18 februari 
2014. Därefter har markägarna preliminärt infor-
merats om planerna.

Ett genomförande av planerna beror på lera 
faktorer:

1.  Markägarnas slutliga ställningstagande
2.  Finansiering av restaureringskostnaden
3.  Rekrytering av beteshållare
4.  Finansiering av löpande skötselkostnader 
     utöver betesdriften 
5.  Villkor för hållande av djuren på vintern

Iståndsättning Brutto- Netto- Intäkter

Aktivitet Sort Mängd   à pris kostnad kostnad à pris Intäkt

Huggning av alskog, ca 7 hektar m3fub   700      100 70 000            0 225 157 500

Huggning av videbuskar + alris m3s   200      125 25 000            0 125   25 000

Markbearbetning i vatten hektar     10   5 000   50 000  

Markbearbetning, torrare hektar     50   3 000 150 000  

Fräsning av stubbar hektar     10 12 000 120 000

Stängsel, (del av området) löpmeter 1000        50   50 000  

Övrigt, oförutsett   50 000  

Summa iståndsättning 95 000 420 000  182 000

Tabell 1. Preliminär kostnadsberäkning för betets iståndssättande.

Alskogen planeras bli avverkad.    
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Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2013

Urpo Könnömäki

I Svartsjöviken har nu de häckande våtmarksfåglarna inventerats under jorton år, 2000–2013. Samman-
lagt 55 revir av 11 olika arter har noterats 2013, vilket är en liten minskning. I Svartsjö dämme som ligger 
alldeles intill har inventeringar gjorts i tio år, 2005–2013. Resultatet är där mycket sämre än jolårets. För 
övriga fågeliakttagelser hänvisas till ”Observationer i Ekerö kommun 2013”, sidan 20.

Svartsjöviken
Som en aktivitet i arbetet med ”Projekt Svart-
sjöviken”, vilket bl.a. innefattar restaurering av 
våtmarksbeten vid Svartsjöviken har den våtmark-
sanknutna häckfågelfaunan i Svartsjöviken inven-
terats med början 2000. Här ska inventeringsre-
sultaten för det jortonde året, 2013 redovisas.

Fältarbetet har i huvudsak utförts av förfat-
taren. Under perioden april – maj 2013 gjordes 
5 besök. Som huvudmetod räknas antalet par 
som bedömdes hävda revir, men iakttagna bon 
och ungkullar kompletterar observationerna. En 
svårighet ligger i att skilja rastande fåglar från 
revirhävdande par. Vidare kan det vara mycket 
svårt att separera häckande par från yngre fåglar 
som inns i området men inte häckar, detta gäller 
främst gässen. 

Vid varje inventeringstillfälle har förekom-
mande fågelarter antecknats på en specialkarta 
i skala ca 1:5 000. Häckfågelinventeringen har 
kompletterats med iakttagelser som rapporterats 
på Svalan. Inventeringsresultatet framgår av tabell 
1. De osäkerhetssifror som anges i det följande 
är subjektiva bedömningar. Inventeringsresultatet 
framgår i tabell 1. Här följer kommentarer per art.

Skäggdoppning Ett par, trolig häckning. Inga 
ungar noterades. 
Knölsvan Ett bo byggdes i södra delen av viken. 
4 ungar observerades.
Grågås Nästan omöjligt att lokalisera bon, då 
dessa läggs dolt i vassen och häckningen startar 
mycket tidigt. Tre par med ungar kunde iakttas i 

viken. De höll sedan till i Svartsjö dämme.
Kanadagås Normal förekomst. Osäkerheten är 
ca ±2 par.
Gräsand Arten noterades i lite mindre omfatt-
ning än under 2012. Antalet redovisade par har 
en osäkerhet på ca ±3 par. Ungarna har förlyttats 
till Dämmet.
Snatterand Enstaka fåglar syntes i viken.
Skedand Enstaka fåglar syntes i viken. 
Årta Inga fåglar syntes i viken i år.
Knipa Hur många par som verkligen häckar är 
osäkert. Noterat antal par (5) har en osäkerhet på 
ca ±1. Ungar sågs i Dämmet.
Storskrake Svårt att veta hur många storskrakar 
som häckar. Tre honor sågs med ungar.
Vattenrall Hördes vid dikesmynningarna på östra 
och västra sidan.
Sothöna Den vanligaste vattenfågeln. Antalet par 
(8) har en osäkerhet på ca ±3. 
Tofsvipa Uppskattningsvis 9 par höll till främst 
på mader och omgivande betesmark. I vilken 
utsträckning de häckade är osäkert. 
Rödbena Fåglar fanns tidvis i sydöstra delen av 
viken. Ingen konstaterad häckning.
Enkelbeckasin En mycket svårinventerad art 
som trivs bäst i lite mer högväxt madvegetation. 
Brun kärrhök Ett par höll till i området.
Gulärla Uppskattningsvis 5 par fanns på sydöstra 
sidan. 
Ängspiplärka Nästan oförändrad jämfört med 

fjolåret.

Buskskvätta Nästan oförändrad förekomst.
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Arter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kommentarer 2013

Skäggdopping 1 1 1 1 1 1 1 1 Två ungar sågs

Knölsvan 1 1 1 1 1 1 1 1 Fyra ungar sågs

Grågås 4 3 3 4 3 3 3 3 Tre par med ungar

Kanadagås 6 5 6 5 5 4 6 6 Ungar sågs

Rördrom 0 0 0 0 0 0 0 0

Gräsand 10 10 9 10 9 10 10 9 Ungar sågs

Kricka 0 0 0 0 0 0 0 0

Snatterand 1 1 1 0 1 0 0 0

Skedand 0 1 1 0 0 0 0 0 Enstaka fåglar 

Knipa 4 4 3 3 4 4 5 5 5 par med ungar

Storskrake 2 3 2 3 3 4 4 3 3 par med ungar

Vattenrall 3 3 3 3 3 3 3 3 Inga ungar sågs

Sothöna 14 14 13 13 12 11 10 8 Ungar sågs

Tofsvipa 8 8 10 10 10 10 10 9 Ungar sågs

Rödbena 0 1 0 0 1 0 1 0 Enstaka fåglar sågs

Enkelbeckasin 6 7 8 8 7 7 6 7 Svårinventerad

Fiskmås 0 0 0 0 0 0 0 0

Fisktärna 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa 60 62 61 61 60 58 60 55

Övriga arter

Brun kärrhök 1 1 1 1 1 1 1 1

Gulärla 6 6 7 6 6 6 5 5

Ängspiplärka 6 8 8 7 7 7 8 8

Buskskvätta 5 5 6 8 8 8 8 7

Gräshoppsång 0 0 0 0 0 0 0 0

Sävsångare ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10 ca 10

Rörsångare ca 5 ca 4 ca 4 ca 4 ca 4 ca 4 ca 4 ca 4

Skäggmes ca 2 ca 2 ca 2 ca 2 ca 2 ca 2 0 0

Sävsparv ca 20 ca 20 ca 20 ca 20 ca 20 ca 20 ca 20 ca 20

Tabell 1  Antal par eller revir av fågelarter knutna till Svartsjöviken 2006�2013.
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Övriga inte inventerade mindre tättingar 
Vanligast i vass- och buskmarkerna har sävsparven 
varit, följd av sävsångaren. Rörsångaren förekom 
mera sparsamt. Skäggmes har varken hörts eller 
synts 2013.

Svårinventerade arter är vigg, knipa och stor-
skrake, som förekommer rastande på vårsträcket 
i betydligt större antal än vad som sedan går till 
häckning. Någon konstaterad häckning av vigg 
har inte noterats. Svartsjö dämme har blivit en 
konkurrerande uppehållsplats för våtmarksfåg-
larna i området. Många nykläckta ungkullar har 
vandrat över till Dämmet där födotillgången varit 
betydligt bättre än bland konkurrerande iskar i 
viken.

Svartsjö dämme
Vid häckfågelinventeringen 2013 av Svartsjö 
dämme har använts samma metodik som i 
Svartsjöviken. I tabell 2 redovisas resultatet. 
Vintern 2013 bar inte isen för att man skulle 
kunna slå vegetationen i Dämmet. Detta gjorde 
att siktförhållandena var dåliga under våren och 
sommaren. Högvatten rådde i Mälaren och i 
Dämmet, eftersom vallen mot kanalen inte är tät. 
Högvattnet medförde sämre förutsättningar både 

för häckande och rastande va-
dare. Fortfarande gäller detta 
i Dämmet, där många ungar 
av kanadagås, knipa, sothöna 
och gräsand kunde ses in i maj 
– juni. Grågåsens häckningar 
misslyckades på grund av vat-
ten som pumpades in i  områ-
det under gässens ruvningstid 
och dränkte äggen (se bild). 

Vid midsommartid hade ve-
getationen tagit över en del av 
vattenytorna i Dämmet.  Det 
fanns fortfarande gott om 
fåglar, vilka dock var svår-
sedda. Detta tillstånd rådde 
också under hösten. Det som 
händer under vintern är att 

vegetationen kommer att slås om isen bär. Detta 
sker genom kriminalvårdsanstaltens försorg, så 
att sikt skapas genom vinterslåttern. Dessutom 
skulle betestrycket kunna ökas något genom att 
betesdjuren släpps ut tidigare på försommaren 
och får beta så sent som möjligt på hösten. Vi 
bör då kunna hoppas på lite lägre vegetation och 
därmed bättre sikt under 2014. Även om bete har 
etablerats kommer vinterslåtter att behöva utföras. 
Det skedde senast 2012. Isläget när detta skrivs 
2014 ser dock inte så lovande ut.

Inventeringsresultatet framgår av tabell 2. Här 
följer kommentarer per art.

Knölsvan Ingen häckning noterad. Ett par 
sångsvanar höll vakt i Dämmet och körde i väg 
knölsvanarna så fort de visade sig där.
Grågås Bara enstaka ungar sågs. Påbörjade häck-
ningar förstördes av vattnet som pumpades upp 
på isen från åkermarken. Ca 100 individer som 
översomrade.
Kanadagås Som mest tre par med ungar sågs. De 
stannade relativt kort tid i Dämmet. När ungarna 
blivit större rörde de sig troligen ut i Mälaren.
Gräsand Som mest räknades 5 kullar. De växte 
bra och en stor del av ungarna blev troligen lyg-

Korp med grågåsägg från översvämmat bo.
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Arter 2006 2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 Kommentarer 2013

Knölsvan 1 1 0 0 0 0 0 0

Grågås 7 8 8 8 8 6 7 7 Häckn. misslyckades

Kanadagås 5 5 5 5 4 4 4 3 Ungar sågs

Gräsand 8 8 8 8 8 7 6 5 5 par med ungar

Kricka 0 0 0 1 0 0 0 0 Bara rastande fåglar

Skedand 4 4 2 3 2 2 1 1 3 ungar sågs

Brunand 2 2 1 0 0 1 0 0 Enstaka fåglar

Snatterand 4 4 3 4 1 1 2 2 5 + 9 ungar

Årta 2 2 0 2 1 0 0 0 En par sågs

Knipa 7 7 7 7 7 6 6 6 Häckning i parken

Sothöna 8 8 8 8 7 6 6 5 5 par med ungar

Tofsvipa 7 7 7 7 6 6 6 5 5 par med ungar

Dammsnäppa 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingen observation

Rödbena 2 1 1 1 0 1 1 0 Enstaka fåglar

Enkelbeckasin 4 4 3 3 4 4 4 4 Svårinventerad

M. strandpipare 2 2 1 1 1 1 0 0 Enstaka fåglar

Vattenrall 1 2 2 2 2 2 2 Trolig häckning

Fiskmås 2 1 1 1 1 1 1 1 Ett bo på elstolpe

Summa 65 67 57 61 52 48 46 41

Tabell 2. Antal par eller revir av fågelarter knutna till Svartsjö dämme.

färdiga. De lesta kullarna härstammade sannolikt 
från Svartsjöviken.
Snatterand Flera snatteränder höll till vid Däm-
met. Två par ick ungar. 
Skedand Enstaka fåglar uppehöll sig i Dämmet. 
Ett par ick ungar.
Knipa Sex kullar kunde räknas in, säkerligen kom 
de lesta från häckningar i Svartsjö slottspark. 
Sothöna Häckade i Dämmet med 5 par. Någon 
invandring av sothönspar från Svartsjöviken 
kunde inte märkas. Troligen är sothönsen mycket 
revirbundna. 
Tofsvipa Uppskattningsvis 5 par etablerade sig 
i dämmet. Bon och ungar noterades för 4 par. 

Möjligen kan någon kull ha tillkommit från 
åkermarken genom invandring. 
Rödbena Ingen häckning.
Enkelbeckasin Svårinventerad. Fyra par marke-
rade revir. 
Mindre strandpipare Ingen häckning. Enstaka 
fåglar sågs.
Bläsand Några par har uppehållit sig i området 
på våren – sommaren men det är troligen yngre, 
inte häckande par.
Kricka Mycket svårt att skilja revirhävdande från 
yngre inte häckande men översomrande fåglar.
Årta Ett par sågs tillfälligt.
Brunand Ingen häckning.
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Observationer i Ekerö kommun 2013

Linus Brobacke & Mikael Nederman

För jortonde gången redovisas här fågelobservationer i Ekerö kommun. Även i år var en uggla den största 
händelsen efter lappuggleinvasionen ijol. Ett berguvpar häckade nämligen på Munsö. Någon ny art sågs 
inte i kommunen 2014. Fortfarande är vid utgången av 2013 258 arter sedda i kommunen. Under året 
sågs bara 186 arter, den lägsta sifran på tio år. Orsaken till det låga artantalet kan troligen sökas i den 
långa och kalla vintern.

Under skådaråret 2013 var kanske det största 
glädjeämnet den berguvshäckning som ge-
nomfördes på Munsö. Senast arten häckade på 
Mälaröarna var för cirka 20 år sedan så man kan 
säga att häckningen var mer än välkommen. Ett 
annat glädjeämne var kommunens andrafynd av 
skärpiplärka i mitten av april. Sammanlagt sågs 
186 arter 2013 vilket tyvärr är den lägsta sifran 
på tio år. 

Årets vinter var lång och väldigt snörik, mät-
ningar visar att stockholmsområdet haft det 
längsta sammanhängande snötäcket sedan 1905, 
då man började mäta. Detta medförde att våren 
anlände ca två veckor senare än vanligt. Isarna 
släppte inte förrän i slutet av april. Den 21 april 
låg 550 skäggdoppingar i Fiskarjärden och vän-
tade på öppet vatten! Den sena våren följdes dock 
av en varm sommar som sträckte sig långt in i 
september och följdes av en ovanligt mild höst 
och vinter. Vi får hoppas att den milda vintern 
gör så att vi återigen kan få höra skäggmesen i våra 
vassar och se smådoppingen i våra sjöar.

Underlaget för denna redovisning kommer från 
Svalan. Stockholms Ornitologiska Förenings rap-
portmall har i stort sett följts. Känsliga arter döljs 
i systemet och vissa arter är inte granskade av Rk 
och Rrk. Vill du ha mer detaljerad data kan du 
naturligtvis själv gå till Svalan.
 
Sångsvan Cygnus Cygnus
En konstaterad häckning i Bonadammen på 
Munsö där paret ick ut 6 ungar (Jan Wernerman, 

Ulf Nilsson m l.) Antalet rapporter på Svalan 
blev 142 jämfört med 197 föregående år. Den 
sena våren kan ha inneburit att sträcket passerat 
snabbare år 2013. 
 
Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Totalt 17 fynd sedan 2001. 2 ex sträckte mot NO 
vid Väntholmsviken 25.4 (Gigi Sahlstrand).

Sädgås Anser fabalis
Vårobservationer gällande rastande och sträck-
ande fåglar: 8 ex rastande Svartsjöviken 28.3 
(Ola Jörnstedt), 16 ex rastande Svartsjöviken 
31.3 (Jan Björk), 3 ex str. NO Svartsjöviken 
1.4 (Jan Sondell), 13 ex rastande Svartsjöviken 
1.4 (Glenn Cornland), 10 ex str. Svartsjöviken 
och 7 ex rastande 2.4 (Ola Jörnstedt) efter det 
så var det mellan 10–60 ex rastande ex vid 
Svartsjöviken mellan 3.4 till den 15.4 då större 
delen lämnade lokalen. Största locken blev 60 
ex den 10.4 (Urpo Könnömäki, Per Öhman), 1 
ex förbi Lindhaga 15.4 (Jan Björk), 3 ex rastande 
Svartsjöviken 16.4 (Glenn Cornland), 9 ex förbi 
Svartsjö dämme 20.4 (Jan Wernerman), 10 ex 
str. O Svartsjöviken 21.4 (Glenn Cornland), 7 ex 
förbi Menhammarsviken 21.4 (Jan Wernerman). 
Höstobservationer:  36 ex str SV Mastområdet, 
Lovön 23.9 (Sven-Erik Schultzberg), 23 ex str. 
V Torslunda 23.9 (Glenn Cornland) och sista 
observationen för året blev då 7 ex drog förbi 
Hilleshögviken 30.9 (Gigi Sahlstrand).
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Kanadagås Branta canadensis
Vinterfynd: 1 ex rastande vid Lambarudd 12.1 
(Glenn Cornland, Micke Nederman, Signe Ha-
german m l.), 2 ex rastande vid Bonadammen, 
Munsö 14.12 (Mats Andersson) gissningsvis var 
det samma individer som var kvar även 25.12 
(Mats Andersson) och 28.12 (Jan Wernerman). 
Övriga observationer rör 99 ex eller ler: Vid 12 
tillfällen med som mest cirka 800 ex vid Löten, 
Munsö (Mats Andersson) vilket är den näst största 
locken någonsin, den största sågs 2005 på Adelsö 
då 1000 ex sågs.

Vitkindad gås Branta leucopsis
Häckningar med pull: 3 pull Drottningholmspar-
ken 9.6 (Viggo Norrby), 21--30 pull Drottning-
holmsparken 11.6 (Viggo Norrby, Ari Määtä, 
Hans Kåsjö), 8 pull Drottningholms slott 15.6 
(Conny Kroon), 2 pull Drottningholmsdam-
marna 21.6 (Ulf Larsson), 2 pull Gällstaö 27.6 
(Jan Sondell). Övriga observationer rör 99 ex eller 
ler och skedde vid 20 tillfällen och den största 

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Totalt 50 inkomna rapporter men förmodligen rör 
det sig om samma individer då 2–4 ex rastade vid 
Svartsjöviken 4.4–16.4  (Gigi Sahlstrand, Göran 
Forsberg, Micke Nederman m l.).

Bläsgås Anser albifrons
Vårobservationer: 1 ad rastande vid Fågeltornspar-
keringen, Svartsjöviken 5.4–14.4 (Sven-Erik 
Schultzberg, Kurt Idstam m l.), minst 15 2k 
rastande vid östra delarna av Svartsjöviken 6.4 
(Micke Nederman, Glenn Cornland m l.), 1 
ad förbilygande Svartsjöviken 17.4 (Sven-Erik 
Schultzberg). Höstobservationer: 1 ad rastande 
vid Skytteholms golfbana, Menhammarsviken 
26.10–27.10 (Glenn Cornland, Jan Wernerman).

Grågås Anser anser
Inrapporterade häckningar med pull: 4 pull Kyrk-
pölen 17.5 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 
4 pull Menhammarsviken 19.5 och 5 pull Men-
hammarsviken 27.5 (Jan Wernerman), 6 pull 
Malmviks strandängar 
28.5 (Jan Wernerman), 
8 pull Bonadammen, 
Munsö 8.6 (Stafan Wol-
ter), 3 pull Gällstaö 8.6 
(Jan Sondell), 4 pull 
Gällstaö 11.6 (Jan Son-
dell), 8 pull Gällstaö 
13.6 (Jan Sondell), 6 
pull Menhammarsviken 
15.6 (Micke Nederman, 
Urpo Könnömäki), 3 
pull Talavid, Lovön 8.7 
(Niklas Westermark), 4 
pull Gällstaö 25.8 (Jan 
Sondell). Största ansam-
lingen var vid Svartsjö-
viken 4.4–5.4 då cirka 
500 ex rastade. Högt 
vatten spolierade fler 
häckningar i Svartsjö 
dämme.
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Vitkindad gås söker ”bohylla” på uthustak.
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locken var på 900 ex vid Drottningholms slott 
16.10 (Ola Jörnstedt). På Fiskarholmen, Fiskar-
järden häckade som vanligt ett knappt 10-tal par 
(Jan Sondell).

Gravand Tadorna tadorna
1 ex förbi Drottningholmsparken 12.5 (Jonas 
Ekwall).

[Stripgås] Anser indicus  
1 ex rastande vid Bonadammen, Munsö 28.9 
(Mats Andersson, Per Lönnborg).

Bläsand Anas penelope
Inga konstaterade häckningar men några observa-
tioner i lämplig biotop, 2 ex Bergholmarna, Rasta-
holm 28.5 (Tomas Viktor), 1 ex Stora Rom 28.5 
(Tomas Viktor), 6 ex Menhammarsviken 7.7 (Jan 
Wernerman). Större ansamlingar: 60 ex rastande 
Menhammarsviken 5.10 (Jan Wernerman), 80 ex 
rastande Menhammarsviken 6.10 (Ulf Nilsson).

Snatterand Anas strepera
Precis som föregående två år blev det 2 häckningar 
i Svartsjö där paren ick ut 5 respektive 9 pull 
(Stafan Wolter, Glenn Cornland). Övriga ob-
servationer: 25 ex födosökande i Svartsjö dämme 
16.8 (Jan Wernerman).

Kricka Anas crecca
Observationer i lämplig biotop: 11 par Menham-
marsviken 4.5 (Björn-Olof Svanholm, Christian 
Lagström m l.), 2–7 par Kyrkpölen 9.5–16.6 
(Hasse Andersson, Birgit Svensson) 2–4 par Svart-
sjö dämme 9.5–25.6 (Jan Wernerman, Niklas 
Westermark, Per Åsberg, William Sjöberg), 1 par 
Bonadammen 19.5–6.6 (Jan Wernerman). Större 
lockar: 70–100 ex rastande i östra delen av Svart-
sjöviken 16.4  (Jan Björk, Urpo Könnömäki, Per 
Öhman m l.), 150 ex rastande Svartsjö dämme 
17.4 (Bengt Legnell), 50 ex Svartsjö dämme 6.8 
(Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 50 ex Svartsjö 
dämme 11.8 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 

90 ex rastande Svartsjö dämme 16.8 (Glenn 
Cornland), 80 ex Svartsjö dämme 20.8 (Glenn 
Cornland), 100 ex Svartsjö dämme 30.8 (Glenn 
Cornland), 60 ex rastande Svartsjö dämme 6.9 
(Ola Jörnstedt), 55 ex rastande Svartsjö dämme 
25.9 (Sven-Erik Schultzberg).

Stjärtand Anas strepera
Vår/sommar observationer: 1 par rastade i Svartsjö 
Kanal 18.4 (Göran Forsberg), 1 par förbi Svartsjö 
dämme 1.5 (Jan Wernerman), Höstobservationer: 
1 ad Svartsjö dämme 13.8 (Gigi Sahlstrand, Jan 
Wernerman), 1 ex Svartsjö dämme 22.8 (Gigi 
Sahlstrand), 2 ex rastande Svartsjö dämme 26.8 
(Sven-Erik Schultzberg, Kurt Idstam m l.), 4 
ex rastande Svartsjö dämme 30.8–31.8 (Glenn 
Cornland), 4 ex rastande Huvududdens naturre-
servat 5.9 (Ola Jörnstedt), 2 ex rastande Svartsjö 
dämme 7.9–8.9 (Ari Määttä, Ulf Nilsson m l.), 
1 ex rastande Svartsjö dämme 11.9 (Sven-Erik 
Schultzberg).

Årta Anas querquedula
Endast 3 rapporter inkomna varav 2 kan tyda 
på häckning: 1 par sågs från Skytteholmstornet, 
Menhammarsviken 4.5 (Jan Wernerman, Urpo 
Könnömäki, Björn-Olof Svanholm, 2 honfärgade 
rastande i Svartsjö dämme 20.7 (Glenn Corn-
land) och 1 honfärgad Svartsjöviken 25.7 (Gigi 
Sahlstrand).

Skedand Anas clypeata
En konstaterad häckning i Svartsjö dämme 7.7 
då 3 pull sågs (Jan Wernerman).

Brunand Aythya ferina
Ingen konstaterad häckning men lera par i lämp-
lig biotop. 5 ex Skytteholmstornet, Menhammars-
viken 4.5 (Jan Wernerman, Urpo Könnömäki, 
Björn-Olof Svanholm), 7–24 ex i Bonadammen 
5.5–7.6 (Jan Wernerman, Stafan Wolter, Mats 
Gothnier m l.), 2 par Ölsta tegeldamm, Vänt-
holmsviken 20.5 (Gigi Sahlstrand).
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Bergand Aythya marila    
1 ex rastande Rullaudd, Gällstaö 17.10 (Jan-Eric 
Sundin), 2 ad Rullaudd, Gällstaö 29.11 (Jan-Eric 
Sundin).

Sjöorre Melanitta nigra 
12 ex rastande Rastaholm 1.5 (Jan Wernerman), 
4 ex rastande Fiskarjärden 6.5 (Glenn Cornland), 
40 ex förbi Fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 
29.9 (Jan Wernerman), 1 1k+ rastande Fiskarjär-
den 16.10 (Jan Sondell), 2 ex rastande Fiskarjär-
den 17.10 (Jan Sondell).

Salskrake Mergellus albellus
Till största delen vinter-/höstgäst. 1 -9 ex rastande 
i Menhammarsviken 2.1–3.5 (Glenn Cornland, 
Jan Wernerman, Bengt Eriksson m l.), 3 ex förbi 
Lambarudd 12.1 (Glenn Cornland, Micke Ne-
derman), 2–10 ex Sötvattenslaboratoriet, Lovön 
14.4–21.4 (Ulf Nilsson, Ulf Gärdenfors), 1–5 
ex rastande i Svartsjöviken men framför allt i 
Svartsjö dämme 15.4–22.4 (Bengt Legnell, Signe 
Hagerman, Micke Johansson m l.), 1 ex rastande 

Torslunda dagvattendamm 8.5 (Glenn Corn-
land), 1 ex rastande Svartsjöviken 13.10 (Fredrik 
hernlund), 1–5 ex rastande Menhammarsviken 
26.10–29.12 (Sven-Erik Schultzberg, Glenn 
Cornland, Jan Wernerman m l.), 1 ex Svartsjövi-
ken 29.11 (Bertil Dolk, Ulla Dolk), 6 ex rastande 
Väntholmsviken 30.11 (Gigi Sahlstrand), 13 ex 
rastande Svartsjöviken 30.12 (Ola Jörnstedt).

Storskrake Mergus merganser
Största locken någonsin inrapporterad då hela 
500 ex rastade vid Prästholmen, Munsö 12.1 
(Niklas Westermark, Per Åsberg, William Sjö-
berg).

Småskrake Mergus serrator
Något färre rapporter än tidigare år. 1 ex förbi 
Tappström 5.5 (Bengt Legnell), 1 ex Rastaholm 
9.5 (Glenn Cornland, Urpo Könnömäki), 1 ex 
förbi Jungfrusund 10.5 (Jan Wernerman), 5 ex 
födosökande Rastaholm 29.9 (Jan Wernerman), 
4 ex förbi Väntholmsviken 6.10 (Gigi Sahlstrand).

Flock sjöorrar.
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Storlom Gavia arctica
Ingen konstaterad häckning och färre rapporter än 
tidigare år. 1 ex str. NV Svartsjöviken 16.4 (Glenn 
Cornland, Jan Björk), 1 ex födosökande Ekerö 
Kyrka 19.4 (Jan Wernerman), 1 ex str N Svartsjö 
dämme 4.5 (Signe Hagerman, Jan Björk, Gigi 
Sahlstrand m l.), 1 par sågs i Väntholmsviken 
12.5 (Gigi Sahlstrand), 1 ex hördes från Lindhaga, 
Färingsö 7.9 (Jan Björk).

Skäggdopping Podiceps cristatus
Paren i Menhammarsviken ick ut c:a 30 ungar 
7.7–25.8 (Jan Wernerman). Observationer med 
mer än 99 ex: 150 ex rastande Ekerö Kyrka 20.4 
(Per Lönnborg), hela 550 ex rastade på Fiskarjär-
den, 21.4 (Jan Sondell), detta är den största 
locken någonsin som är inrapporterad till 
Svalan, 150 ex rastande Bruksviken, färje-
lägret, Adelsö 22.4 (Bengt Legnell).

Svarthakedopping Podiceps auritus 
En konstaterad häckning i Torslunda dag-
vattendamm där paret ick ut 1 unge (Glenn 
Cornland). Därtill minst 2 par i Bonadam-
men där biotopen är lämplig och häckning 
skett tidigare (Jan Wernerman, Per Lönnborg 
m l.). 1 par i Ölsta tegeldamm (Gigi Sahl-
strand). I par Växthusdammarna, Torslunda 
23.5 (Glenn Cornland). Höstobservationer: 

1 1k Sötvattenslaboratoriet, Lovön 9.9 (Joep 
De Leeuw), 1 ex stannade nästan två månader 
(28.9–21.11) vid Gällstaö (Jan Sondell). Under 
perioden ruggade den till full vinterdräkt (se bild).

Smådopping Tachybaptus ruicollis
Endast 3 observationer under året. 1 ex rastande 
Svartsjö kanal 18.4 (Jan Wernerman), 1 ex hördes 
i Bonadammen, Munsö 19.5 (Jan Wernerman), 2 
ex födosökande vid Svartsjölandet 8.6 (Jan Björk).  

Storskarv Phalacrocorax carbo
Inga konstaterade häckningar, gissningsvis ligger 
antalet någonstans mellan 200–300 par.
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Svarthaken vid Gällstaö ruggar till vinterdräkt.

Skäggdoppingar i Fiskarjärden väntar på islossning.
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Rördrom Botaurus stellaris
6–7 tutande fåglar i lämplig biotop är i paritet 
med förra året perioden 21.4–26.6, lokalerna 
är Menhammarsviken, Svartsjö dämme, Eld-
garnsö, Grankulla gård på Färingsö, Älvnäs, 
Lurudden vid Helgö, Löten på Munsö.

Gråhäger Ardea cinerea
Inte heller i år någon rapport om häckande 
fåglar eller fåglar i lämplig biotop – inns det 
inga häckande par längre i kommunen?

Havsörn Haliaeetus albicilla
Häckade troligen på Björkön och det fanns 
kanske ytterligare ett par i kommunen. Övriga ob-
servationer: 16 ex sågs vid den årliga inventeringen 
som görs vid Lastberget, Adelsö 2.3 (Rördrom-
mens fältstation).   

Fiskgjuse Pandion haliaetus
Riksinventeringen visade på 30 aktiva bon och då 
är inte västra Adelsö inräknat med tillhörande öar 
där vi uppskattar att ytterligare ca 5 par häckar. 
Summan blir då ca 35 bon vilket är bra. Den 
första för året sågs vid Malmviks strandängar 7.4 
(Urpo Könnömäki, Per Öhman) och den sista 
rapporterades den 15.9 på Eldgarnsö (Jan Wer-
nerman). Totalt 155 observationer på Svalan är i 
paritet med 2012.

Kungsörn Aquila chrysaetos
1 ex sågs jaga vid Svartsjöviken 4.4 (Urpo Kön-
nömäki och 1 ex lög förbi Stenhamra den 7.9 
(Jan Björk).

Röd glada Milvus milvus
Nionde fyndet då 1 ex sträckande mot S vid 
Svartsjöviken 4.9 (Glenn Cornland).

Brun kärrhök Circus aeruginosus
Ingen konstaterad häckning och endast en obser-
vation där äldre fåglar lyger med föda då ett par 
sågs vid Holmbacken, Svartsjöviken 25.6 (Niklas 
Westermark, Per Åsberg, William Sjöberg).

Blå kärrhök Circus cyaneus 
1 2k+ sträckande förbi Svartsjöviken 21.4 (Glenn 
Cornland), 1 ex förbi Svartsjö dämme 21.4 (Jan 
Björk), 1 honfärgad flög förbi Mastområdet, 
Lovön 9.6 (Jan Wernerman), 1 ex sträckande S 
Eldgarnsö (Linus Brobacke, Jessica Krokstrand), 
1 honfärgad födosökande 90-graderskurvan, 
Svartsjöviken 2.10 (Per Johan Ulfendahl), 1 ad 
förbi Menhammarsviken 6.10 (Ulf Nilsson), 1 
ex sträckande S Sånga kyrka, Igelviken 21.10 
(Glenn Cornland).

Fjällvråk Buteo lagopus
Övervintrande fåglar jan–mars: 1 2k+ Svartsjö-
viken 12.1 (Micke Nederman, Marianne Dann-
beck, Angelica Aronsson, Annika Morberg m l.), 
1 ex förbilygande Drottningholms golfbana 18.1 
(Kurt Idstam), 1 ex Sundby, Svartsjöviken (Jan 
Björk), 1 ex förbi Skå-Edeby Flygfält 9.2 (Jan 
Wernerman), 1 ex förbilygande Mastområdet, 
Lovön 16.2 (Jan Wernerman), 1 2k+ Prästnibble, 
Väntholmsviken 20.2 (Gigi Sahlstrand), 1 ex förbi 
Adelsö 27.2 (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg), 
1 ad Troxhammar golfbana, Lullehovsbron 12.3 
(Bertil Dolk, Ulla Dolk). Decemberfynd: 1 ex Eke-
byhovsbacken 1.12 (Bertil Dolk, Ulla Dolk), 1 ex 
Troxhammar golfbana 14.12 (Gigi Sahlstrand).

Fo
to

 M
ag

nu
s F

ri
be

rg

Blå kärrhök på sträck



26

Fåglar på Mälarörna 2013

Ormvråk Buteo buteo
Övervintrande fåglar jan–mars: 1 ex hördes vid 
Sötvattenslaboratoriet, Lovön 1.1 (Jan Wer-
nerman), 1 ex Stavsundsavtaget 2.1 (Glenn 
Cornland), 1 ex Kanton, Lovön 12.1 (Angelica 
Aronsson, Marianne Dannbeck, Annika Mor-
berg m l.), 1 ex förbi Stora Dalby, Adelsö 13.1 
(Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1 ex Kärsö 
gård 3.2 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1 ex 
Kaggeholm, Helgö 9.2 (Gigi Sahlstrand, Göran 
Forsberg), 1 ex förbi Kanton 9.2 (Stafan Wolter), 
1 ex förbi Helgö kanal 18.2 (Urpo Könnömäki), 
1 ad förbi Lindby, Adelsö 27.2 (Gigi Sahlstrand, 
Göran Forsberg), 1 ex förbi Mastområdet, Lovön 
28.2 (Jan Wernerman). Decemberfynd: 1 ex födo-
sökande Kärsösund 25.12 (Mats Andersson), 1 ex 
Ekebyhovsbacken 26.12 (Bertil Dolk, Ulla Dolk).

Bivråk Pernis apivorus
Inga konstaterade häckningar eller observationer 
av spelande fåglar. Den första för året dök upp den 
25.5 vid Menhammarsviken (Jan Wernerman) 
och den sista för året var en 1k fågel som sträckte 
mot S vid Torslunda (Glenn Cornland).

Tornfalk Falco tinnunculus
Endast 11 inrapporterade observationer. 1 ex 
förbi Rastaholm 21.3 (Urpo Könnömäki, Per 
Öhman), 1 ex födosökande Skå-Edeby lygfält, 
Svartsjöviken 16.4 (Glenn Cornland, Jan Björk), 
1 ex förbi Torslunda 16.4 (Glenn Cornland), 1 
ex födosökande Svartsjö kungsgård 17.4 (Peter 
H Lundberg), 1 ex förbi Svartsjö kanal 20.4 (jan 
Wernerman), 1 ex Svartsjö dämme 22.4 (Gigi 
Sahlstrand), 1 ex förbi Svartsjö dämme 24.4 (Kurt 
Idstam), 1 2k+ födosökande Lovö kyrkängar 22.5 
(Fredrik hernlund), 1 ex födosökande Lovö 
kyrkängar 27.5 (Fredrik hernlund), 1 ex förbi 
Menhammarsviken 14.8 (Jan Wernerman), 2 ex 
sträckande mot S Torslunda 14.9 (Glenn Corn-
land, Sven-Erik Schultzberg).

Lärkfalk Falco subbuteo
Ingen konstaterad häckning men mycket tyder på 

att ett par ick ut 2 ungar på Lovön och att lera 
andra häckningar har skett i områdena runt Svart-
sjöviken, Väntholmsviken, Helgö och på Adelsö.

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
1 2k rastade vid Svartsjöviken den 8.3 (Jan Björk 
m l.), 1 ex lög förbi fågeltornet, Svartsjöviken 
20.4 (Gigi Sahlstrand, Görand Forsberg), 1 ex 
förbi Dalängsvägen 24.8 (Bengt Legnell), 1 1k 
födosökande runt Svartsjö dämme 31.8 (Glenn 
Cornland), man kan misstänka att det var samma 
individ som sågs lyga förbi Torslundaåkrarna 3.9 
(Glenn Cornland).

Stenfalk Falco columbarius
1 ad födosökande Bonadammen, Munsö 10.4 
(Linus Brobacke), 1 födosökande Svartsjö dämme 
13.4 (Bengt Legnell, Gunnel Forsström, Jan-Erik 
Eklund), 2 ex sträckande N Fågeltornsparke-
ringen, Svartsjöviken 14.4 (Jan Björk, Urpo 
Könnömäki), 1 ex födosökande Fågeltornspar-
keringen, Svartsjöviken 16.4 (Jan Björk), kanske 
var det samma ex som sågs den 17.4 jagandes runt 
Svartsjöviken (Bengt Legnell), 1 ex födosökande 
Torslundaåkrarna 3.9 (Glenn Cornland), 1 ex str. 
S Lövstajärden 7.9 (Gigi Sahlstrand).

Rapphöna Perdix perdix
En ”rapp höna” (Gigi Sahlstrand) såg 4 ex lyga 
över vägen vid Prästnibble 30.9.

Vaktel Coturnix coturnix
1 ex spelade vid Mastområdet 6.6–11.6 (Mats 
Andersson m l.).

Vattenrall Rallus aquaticus
Spelande fåglar har hörts från dessa lokaler: 3–5 
ex Svartsjöviken inklusive dämmet, 3–4 ex 
Menhammarsviken, 1 ex Rishögsdammen, Präst-
nibble, 1 ex Grankulla gård, Färingsö, 1 ex Ölsta 
tegeldamm, Väntholmsviken, 1 ex Älvnäsviken, 
Tranholmen. Övriga observationer: 1 ex lockläte 
Kyrkpölen, Adelsö 18.8 (Glenn Cornland).
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Småläckig sumphöna Porzana porzana
1 ex spelande vid Svartsjöviken 4.5–17.5 (Chris-
tian Lagström m l.)

Rörhöna Gallinula chloropus
Häckningar: 1 par vid Mastområdet ick ut 4 
ungar (Eva Edmert, Jan Wernerman m l.). Öv-
riga observationer rör lämplig biotop: 2 ex Ilända 
träsk, Väntholmsviken (Gigi Sahlastrand), 1 ex 
Ölsta tegeldamm, Väntholmsviken (Gigi Sahl-
strand), 1 ex Löten, Munsö (Urpo Könnömäki), 1 
ex Rishögsdammen, Prästnibble (Gigi Sahlstrand, 
Signe Hagerman).

Trana Grus grus
Den första för året dök up 2.4 vid Svartsjöviken 
(Jan Björk, Ulf Nilsson) och den sista för året 
hördes vid Torslunda 28.9 (Glenn Cornland).

Strandskata Haematopus ostralegus    
Ingen konstaterad häckning. Observationer gäl-
lande par i lämplig biotop vilket glädjande nog är 
väldigt många: Drottningholms slott (Jan Wer-
nerman, Conny Kroon, Viggo Norrby m l.), 
Gällstaö där 2 par sågs (Jan Sondell), Eldgarnsö 
(Jan Wernerman), Rastaholm (Jan Wernerman), 
Kyrkpölen, Adelsö (Hasse Andersson), Södra Eke-
byskären (Tomas Viktor, Björn Sjögren), Flisorna, 
Munsö (Tomas Viktor, Björn Sjögren), Alviken, 
Stenhamra (Ylva Terelius, Håkan Terelius), San-
dudden, Träkvista (Per Lönnborg).
  
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Ingen konstaterad häckning. Troliga häckningar/
lämplig biotop: Svartsjö dämme där en 1k fågel 
sågs i början på augusti (Gigi Sahlstrand, Göran 
Forsberg) Minst 3 par sedda vid Malmviks strand-
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ängar (Jan Wernerman, Sven-Erik Schultzberg, 
Viggo Norrby m l.), Torslunda dagvattendamm 
(Glenn Cornland), 5 ex sedda vid Träkvista (Per 
Lönnborg) Kyrkpölen, Adelsö (Hasse Andersson).

Större strandpipare Charadrius hiaticula
2 ex rastande Kyrkpölen, Adelsö 19.5 (Hasse 
Andersson, Birgit Svensson), 3 ex rastande 
Kyrkpölen, Adelsö 10.8 (Hasse Andersson), 1 ad 
rastande Svartsjö dämme 11.8 (Gigi Sahlstrand, 
Göran Forsberg), 2 ad rastande Svartsjö dämme 
13.8 (Jan Wernerman, Göran Forsberg m l.), 6 
ex str. SV Torslunda 16.8 (Glenn Cornland), 1 
2k+ rast Kyrkpölen, Adelsö (Glenn Cornland), 
2 ex rastande Kyrkpölen, Adelsö 24.8 (Hasse 
Andersson).

Ljungpipare Pluvialis apricaria
En liten oroväckande trend är antalet inkomna 
rapporter som har minskat till ungefär hälften 
sedan 2010. 77 st mot 39 i år. Den första för året 
dök upp i Svartsjöviken 14.4 (Urpo Könnömäki, 
Jan-Eric Sundin m l.), den sista sågs också den vid 
Svartsjöviken 24.10 (Kurt Idstam). Största lock 
blev 63 ex som sågs rasta vid Svartsjö dämme 5.5 
(Christian Lagström).

Tofsvipa Vanellus vanellus
Den första för året dök upp vid Malmviks strand-
ängar 27.3 (Bertil Dolk, Ulla Dolk) och den sista 
sågs 19.11 vid 90-graderskurvan, Svartsjöviken 
(Glenn Cornland). Största vårlock blev c:a 200 
ex vid Svartsjöviken 14.4 (Jan-Eric Sundin, Urpo 
Könnömäki m l.), största höstlockarna blev 380 
ex vid 90-graderskurvan, Svartsjöviken 2.10 (Per 
Johan Ulfendahl) och 361 ex Kyrkpölen, Adelsö 
21.9 (Hasse Andersson).

Kärrsnäppa Calidris alpina
Endast höstobservationer och samtliga observa-
tioner gäller Svartsjö dämme. 1 1k 13.8 (Gigi 
Sahlstrand, Jan Wernerman m l.), 1 ad 14.8 
(Sven-Erik Schulzberg), 1 1k 15.8–26.8 (Ulf Nils-

son, Jan Björk m l.), 2 ex 6.9–7.9 (Ola Jörnstedt, 
Jan Wernerman) 1 ex 18.9 (Ola Jörnstedt).

Spovsnäppa Calidris ferruginea
1 ex rastande Kyrkpölen, Adelsö 21.9 (Hasse 
Andersson).

Mosnäppa Calidris temminckii
1 ex förbilygande Hagabergsvägen, Torslunda 5.8 
(Glenn Cornland).

Grönbena Tringa glareola
Endast 63 rapporter har inkommit vilket är en 
halvering mot det normala. Den första för året dök 
upp vid Fågeltornsparkeringen 20.4 (Jan Björk).

Skogssnäppa Tringa ochropus
Rapporter gällande 9 ex eller ler: 10 ex rastande 
Östra delen, Svartsjöviken 16.4 (Jan Björk, Glenn 
Cornland).

Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Observationer i lämplig biotop från följande lokaler: 
Mörbyjärden, Prästvik, Rastaholm, Lambarudd, 
Tilllykten, Oskarsborg, Brostugan, Huvudud-
dens naturreservat, Stora Rom, Gåsholmen, Södra 
Björkjärden, Högholmen, Sötvattenslaborato-
riet, Väntholmsviken, Liljedal arrendeområde, 
Morgongåvan. Den första för året sågs 18.4 i vid 
Svartsjö kanal (Jan Wernerman). Ingen häckning 
konstaterad.

Rödbena Tringa totanus
Man kan misstänka häckning vid Svartsjöviken 
då ett par sågs mellan 20.4–25-6 (Ante Strand, 
Maria Alsterlund m l.).

Svartsnäppa Tringa erythropus
2 ex förbi Svartsjö dämme 7.5 (Jan Björk), 2 ex 
9.5 Kyrkpölen, Adelsö (Hasse Andersson, Birgit 
Svensson), 1 ex Malmviks strandängar 9.5–11.5 
(Sven-Erik Schultzberg, Hasse Andersson m l.), 
1 ex Svartsjö dämme 9.6 (Samuel Bohman), 1 
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ex lög S Drottningholmsparken 11.6 (Viggo 
Norrby), 1 ex hörd i Väntholmsviken 12.7 
(Gigi Sahlstrand), 1 ex förbi Svartsjöviken 25.7 
(Gigi Sahlstrand), 1 ex Svartsjö dämme 29.7 
(Ola Jörnstedt), 1 ex Svartsjö dämme 9.8 (Gigi 
Sahlstrand, Göran Forsberg), 1–2 ex Kyrkpölen 
9.8–10.8 (Hasse Andersson, Birgit Svensson), 1–8 
ex Svartsjö dämme 11.8–18.9 (Gigi Sahlstrand, 
Göran Forsberg, Jan Wernerman, Ola Jörnstedt 
m l.), 1 ex Svartsjöviken 31.8 (Per Lönnborg), 
3 ex förbi östra delen, Svartsjöviken 8.9 (Mats 
Andersson, Ulf Nilsson).

Gluttsnäppa Tringa nebularia
Noterades vid 14 tillfällen under vårsträcket och 
under höststräcket vid 15 tillfällen vilket är något 
mindre men ändå en ganska normal fyndbild.
   
Storspov Numenius arquata
1 ex str. N Fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 
14.4 (Jan Björk, Urpo Könnömäki), 3 ex rastande 
Malmviks strandängar 17.4 (Jan Wernerman), 1 
ex Svartsjöviken 19.4 (Ulf Aronsson), 1 ex Svartsjö 
dämme 20.4 (Urpo Könnömäki, Signe Hager-
man, Ulf Nilsson m l.), 1 ex förbi Menhammars-
viken 21.4 (Jan Wernerman), 1 ex rastande Västra 
fårhagen, Torslunda 21.4 (Glenn Cornland), 2 ex 
förbi Svartsjö dämme 21.4 (Bengt Legnell), 1 ex 
Svartsjö dämme 22.4 (Gigi Sahlstrand), 1 ex förbi 
östra delen, Svartsjöviken 27.4 (Ulf Nilsson, Jan 
Wernerman), 1 ex rastande Torslundaåkrarna 29.4 
(Glenn Cornland), 1 ex Väsby hage, Munsö 29.5 
(Mats Nordin), 1 ex str. S Nyponvägen, Älby hage 
6.7 (Urpo Könnömäki), 2 ex rastande östra delen, 
Svartsjöviken 19.7- 20.7 (Glenn Cornland), 1 ex 
str. S Löten, Munsö 17.8 (Mats Andesson), 14 ex 
str. V Gällstaö 21.8 (Jan Sondell), 1 ex hördes vid 
Mastområdet, Lovön 21.8 (Fredrik hernlund), 1 
ex förbi Svartsjö dämme 22.8 (Gigi Sahlstrand).

Dubbelbeckasin Gallinago media
1 ex Fågeltornet, Svartsjöviken 30.5 (Gigi Sahl-
strand).

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
1 ex rastade under en längre period i området vid 
Helgö kanal under vintern (Urpo Könnömäki, 
Micke Nederman, Gigi Sahlstrand, Jenny Blom-
berg m l.) 1 ex rastande vid Svartsjö dämme 22.4 
(Gigi Sahlstrand).

Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Fler än 24 ex: 30 ex rastande Svartsjöviken 22.4 
(Micke Johansson).

Brushane Philomachus pugnax
Totalt 40 inkomna rapporter vilket är något min-
dre än föregående år men fortfarande inom ramen 
för det normala. Första observation för året blev 
då 5 ex sågs lyga förbi Bonadammen, Munsö 5.5 
(Jan Wernerman).

Gråtrut Larus argentatus
Ruvande fåglar: 2 ex Berghomarna, Rastaholm 
28.5 (Tomas Viktor), 49 ex Flisorna, Munsö 
28.5 (Tomas Viktor, Björn Sjögren), 10 ex Pa-
raplyholmen, Norra Björkjärden 28.5 (Tomas 
Viktor, Björn Sjögren), 52 ex  Lilla Hallstaskär, 
Prästjärden 28.5 (Tomas Viktor), 8 ex Pingst, 
Södra Björkfjärden 30.5 (Tomas Viktor), 8 
ex Fiskarholmen, Fiskarjärden (Jan Sondell). 
 
Kaspisk trut Laurs cachinnans
Korrigering från förra året då ett ex sågs i Vänt-
holmsviken, denna fågel blev inte godkänd vilket 
innebär att kommunens totala antal sedda arter 
fortfarande är 258.

Havstrut Larus marinus
Lämplig biotop: 2 ex Lilla Hallstaskär, Prästjärden 
28.5 (Tomas Viktor).

Silltrut Larus fuscus 
Återigen en konstaterad häckning i Torslunda 
dagvattendamm där paret ick ut 3 ungar (Glenn 
Cornland m l.).
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Dvärgmås Larus minutus
2 ex Bonadammen, Munsö 5.5 (Urpo Kön-
nömäki, Jan Wernerman, Jan Björk m l.), 1 ex 
Rastaholm 9.5 (Urpo Könnömäki).

Fisktärna Sterna hirundo
Den första för året sågs vid Malmviks strandängar 
24.4 (Jan Wernerman). Ca 25 par påbörjade 
häckning på Fiskarholmen, Fiskarjärden men 
häckningen fullföljdes inte (Jan Sondell). I Mör-
byjärden hade ca 7 par 10 lygga ungar den 21 
juli (Jan Sondell).

Silvertärna Sterna paradisaea
2 ex förbi Jungfrusund 5.5 (Jan Wernerman).

Skräntärna Hydroprogne caspia
5 ex förbi Hagaringen 9.8 (Bertil Dolk, Ulla 
Dolk), 1 ad +1k förbi Svartsjö dämme 11.8 (Gigi 
Sahlstrand, Göran Forsberg).

Ringduva Columba palumbus
Fler än 1000 ex: Hela 2000 ex förbi Nyponvägen, 
Älby hage 14.9 (Jan Wernerman, Urpo Kön-
nömäki).

Skogsduva Columba oenas
Första för året dök upp 6.3 vid Sockarby (Glenn 
Cornland).

Turkduva Streptopelia decaocto
1 ex sträckande förbi Torslunda 7.10 (Glenn 
Cornland).

Gök Cuculus canorus
Den första för året dök upp den 4.5 vid Vänt-
holmsviken (Gigi Sahlstrand, Göran Forsberg). 
Antalet ropande fåglar ligger på samma nivå som 
de föregående tre åren: 35 ex, och då fördelade på 
Färingsö ca 13 ex, Lovön ca 9 ex, Ekerön ca 7 ex, 
Adelsö/Munsö ca 6 ex.

Berguv Bubo bubo 
Lyckad häckning på Munsö. Se separat notis. En 

unge utsläpptes ut vid Svartsjöviken på hösten 
(Alar Broberg).

Sparvuggla Glaucidium passerinum 
Tre observationer under 2013 vilket är normalt. 
1 ex Kovik, Lovön 12.1 (Jan Wernerman, Urpo 
Könnömäki), 1 ex Torslunda 14.12 (Glenn Corn-
land), 1 ex Ilända träsk, Väntholmsviken 21.12 
(Gigi Sahlstrand).  

Hornuggla Asio otus 
Konstaterad häckning vid Mastområdet där ungar 
hördes tigga 25.6 (Gigi Sahlstrand m.l.).

Jorduggla Asio lammeus 
1 ex sågs vid Menhammarsviken 19.4–20.4 (Jan 
Wernerman m.l.).  

Pärluggla Asio funereus
För andra året i rad hördes en pärluggla vid Klip-
pans skog, Väntholmsviken 9.3 (Gigi Sahlstrand).

Göktyta Jynx torqilla
Cirka 20 revirhävdande fåglar har rapporterats 
vilket får ses som ett bra år för arten.

Mindre hackspett Dendrocopus minor  
Runt 12 revirhållande hannar har rapporterats 
under året.

Trädlärka Lullula arborea
Sjungande fåglar: 1 ex Eldgarnsö 9.5 samt 12.5 
(Jan Wernerman), 1 ex Tilllykten, Lovön 12.5 
(Jan Wernerman),  2 ex Löten, Munsö 1.6 (Mats 
Andersson), 1 ex Väntholmen 25.6 (Samuel 
Bohman).   
          
Backsvala Riparia riparia
I grustagen vid Löten på Munsö har det även i år 
rapporterats om bobyggnad. Som mest sågs det 
352 ex 7.6 (Mats Gothnier).     
 
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
En art som ses (eller rättare sagt hörs) mer frekvent 
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på Mälaröarna nu för tiden. I år började det med 
1 ex Mastområdet 2.9 (Fredrik hernlund), sedan 
1 ex Torslunda 3.9 (Glenn Cornland) och upp till 
6 ex vid Svartsjöviken 3.9–7.9 (Gigi Sahlstrand 
m.l.). Till sist 1 ex Lovön 10.9 (Joep De Leeuw). 
       
Skärpiplärka Anthus petrosus
Andra fyndet av arten på Mälaröarna. 2006 
sågs upp till 3 ex vid Svartsjöviken. Även detta 
exemplar som upptäcktes 16.4 uppehöll sig runt 
Svartsjöviken och kunde ses fram till 20.4 (Glenn 
Cornland, Jan Björk m l.). 

Gulärla Motacilla lava
En konstaterad häckning i Svartsjöviken där tre 

ungar sågs 25.6 (Niklas Westermark, Per Åsberg, 
William Sjöberg). Övriga fåglar i lämplig miljö 
vid Svartsjö dämme, Malmviks strandängar samt 
Menhammarsviken.

Strömstare Cinclus cinclus
Rastaholm är en säker lokal för strömstare vinter-
tid. I år sågs ett ex 14.12–18.12 (Mats Andersson 
m.l.).   

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 
Vinterfynd: 1 ex Sötvattenslaboratoriet 1.1–9.3 
(Jan Wernerman m.l.), 1 ex Helgö kanal 1.1 
(Urpo Könnömäki), 1 ex Skärviks Båtbrygga 
12.1 (Glenn Cornland, Micke Nederman), 1 ex 
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Koviks-vägskälet, Lovön 12.1 (Jan Wernerman, 
Urpo Könnömäki), 1 ex Hagaringen Ekerö, 23.1 
(Bertil & Ulla Dolk), 1 ex Älby hage 22.2 (Urpo 
Könnömäki, Per Öhman), 1 ex Grankulla gård, 
Färingsö, 23.2 (Christian Lagström), 1 ex Klip-
pans väg, Väntholmsviken 4.3–8.3 (Gigi Sahl-
strand), 1 ex Jungfrusund, 5.3 (Jan Björk), 2 ex 
Stavsund, Helgö kanal, 8.3 (Urpo Könnömäki), 
1 ex Ilända träsk 17.12 (Gigi Sahlstrand), 1 ex 
Kärsö grustag 24.12 (Mats Andersson), 
1 ex Sandudden 29.12 (Per Lönnborg).  

Rödhake Erithacus rubecula
Vinterfynd: 1 ex Karlskär 9.1 (Gigi Sahlstrand), 
1 ex Sötvattenslaboratoriet 12.1 (Mats Anders-
son, Ulf Nilsson, Signe Hagerman), 1 ex Sötvat-
tenslaboratoriet, Lovön 12.1 (Gigi Sahlstrand 
m.l.), 1 ex Gällstaö 13.1–15.2 (Jan Sondell), 1 
ex Igelviken 1.1–19.2 (genom Glenn Cornland).  

Blåhake Luscinia svecica
1–2 ex Fågeltornet, Svartsjöviken 25.8–29.9 
(Urpo Könnömäki m.l.), 1 ex Lovö kyrkängar 
26.8 1 ex Mastområdet, Lovön, 26.8–8.9  (Fredrik 
hernlund m.l.), 3 ex Svartsjö dämme 31.8–8.9 
(Jan Björk m.l.), 1 ex Torslunda 1.9 (Glenn 
Cornland), 1–2 ex Södra delen, Svartsjöviken 5.9 
(Per Lönnborg m.l.).  

Buskskvätta Saxicola ruberta
Den 30.9 upptäcktes en årsunge av buskskvätta 
vid 90-graderskurvan I Svartsjöviken. När den 
sågs för sista gången 6.10 var det nytt fenologiskt 
rekord för Uppland. (Glenn Cornland m.l.)

Ringtrast Turdus torquatus 
En adult fågel sträckte förbi Färingsös nordligaste 
udde 1.5 (Christian Lagström).

Dubbeltrast Turdus vicivorus 
Vinterfynd: 2 ex Hilleshög kyrka 4.1 (Gigi Sahl-
strand), 1 ex Färentuna kyrka 5.1-24.2 (Jan 
Wernerman, Christian Lagström m.fl.), 1 ex 
Lövhagen, Kungsberga 24.2 (Glenn Cornland), 

1 ex Väsby hage 14.12 (Mats Andersson), 2 ex 
Hilleshög kyrka 15.12 (Gigi Sahlstrand).

Gräshoppsångare  Locustella naevia
Den första fågeln hördes redan 6.5 vid Svartsjö 
dämme och den kunde sedan höras fram till 
15.5 (Linus Brobacke m.l.). Sedan fortsatte det 
med 1 ex Vägkorset Iländavik/-skär, Eldgarnsö 
24.5 (Samuel Bohman), 1 ex Berga gård, Lovön 
5.6–16.6 (Glenn Cornland m.l.), 1 ex Menham-
marsviken 6.6–15.6 (Mats Andersson m.l.), 1 ex 
Kärsösund 6.6 (Mats Andersson), 1 ex Fladen 6.6 
(Urpo Könnömäki, Per Öhman).   

Kärrsångare Achrocephalus palustris
1 ex Malmvik-Ekenäs 25.5 (Mats Andersson), 1 ex 
Kärsösund 6.6 (Mats Andersson), 1 ex Eldgarnsö 
9.6 (Jan Wernerman), 1 ex Mastområdet, Lovön 
11.6–26.6 (Glenn Cornland, Per Åsberg, Niklas 
Westermark m.l.), 1 ex Svartsjöviken 15.6 (Micke 
Nederman, Signe Hagerman m.l.), 1 ex Jäsängen 
17.6 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Svanhagen 20.6 (Jan 
Björk, Glenn Cornland), 1 ex Talavid, Lovön 30.6 
(Fredrik hernlund).    

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Vi har på Mälaröarna varit lite bortskämda med 
långstannande fåglar de senaste åren. I år ick vi 
dock nöja oss med 1 ex som sågs födosöka vid få-
geltornet i Svartsjöviken 26.8 (Gigi Sahlstrand).   
  
Härmsångare Hippolais icterina
Cirka 18 sjungande fåglar på 15 lokaler följer de 
senaste årens observationsmönster.

Törnsångare Sylvia communis
Ett tidigt exemplar sågs redan 4.5 vid Svartsjö 
dämme (Glenn Cornland, Jan Björk, Signe Ha-
german).
    
Mindre lugsnappare Ficedula parva
En relativt ovanlig gäst på Mälaröarna. I år sågs 
och hördes ett ex i Drottningholmsparken 11.6 
(Viggo Norrby m.l.).



33

Fåglar på Mälarörna 2013

Sommargylling Oriolous oriolus    
Vi på Mälaröarna är inte bortskämda med att höra 
sommargyllingens vackra löjtande. Senast den 
hördes var 2008 men i år var det dags igen då ett 
ex hördes vid Klippans väg vid Väntholmsviken 
21.5 (Gigi Sahlstrand).

Varfågel Lanius excubitor
Som vanligt gott om rapporter från de klassiska 
varfågelområdena Mastområdet, Svartsjöviken, 
Menhammarsviken samt Stavsund. Övriga fynd: 
1 ex Munsö kyrka 5.1 (Mats Andersson), 1 ex 
Torslunda 7.10 (Glenn Cornland), 1 ex Skå indu-
striområde 13.11 (Glenn Cornland), 1 ex  Koviks-
vägskälet, Lovön 17.11-18.11 (Jan Wernerman, 
Sven-Erik Schultzberg), 1 ex Norrby 24.11-30.12 
(Fredrik hernlund, Kurt Idstam).  

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Endast ett fynd 2013 och det i Älby hage 26.8 
(Urpo Könnömäki).

Råka Corvus frugileus
1–3 ex Svartsjöviken 28.3 (Glenn Cornland 
m.l.), 1 ex Östra delen, Svartsjöviken 1.4 (Glenn 
Cornland), 2 ex Fågeltornsparkeringen, Svartsjö-
viken 14.4 (Jan Björk, Urpo Könnömäki), 1 ex 
Svartsjöviken 18.4–19.4 (Ulf Aronsson, Jan Wer-
nerman), 1 ex Munsö 25.4 (Urpo Könnömäki, 
Per Öhman), 1 ex Svartsjö dämme 4.5 (Glenn 
Cornland m.l.), 1–2 ex Malmviks strandängar 
9.5–10.5 Jan Wernerman Sven-Erik Schultzberg).  

Stare Sturnus vulgaris
Vinterfynd: 1 ex Hagaringen 9.2–20.2 (Bertil & 
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Ulla Dolk), 3-5 ex Lovö kyrkängar 2.1–6.1 (Ulf 
Nilsson m.l.).    

Boink Fringilla coelebs
Vinterfynd: 1 ex Älby hage 1.1–2.1 (Jan Werner-
man, Urpo Könnömäki), 7 ex Helgö kanal 12.1 
(Gigi Sahlstrand m.l.), 1 ex Lambarudd 12.1 
(Niklas Westermark m.l.), 1 ex Granitvägen 20, 
Stenhamra 13.1 (Patrik Engström), 1 ex Klippans 
väg, Väntholmsviken 18.1 (Gigi Sahlstrand), 2 ex 
Torslunda gård – Furulunden 1.2 (Glenn Corn-
land), 1–2 ex Helgö kanal 9.2  (Gigi Sahlstrand, 
Jan Wernerman), 1 ex Tappström 10.2 (Jan Wer-
nerman), 1–3 ex Hagabergsvägen 5, Torslunda 
31.1–16.2 (Glenn Cornland), 1 ex Nyponvägen, 
Älby hage 28.2 (Urpo Könnömäki). 

Bergink Fringilla montiigilla
Vinterfynd: 1 ex Alviken, Stenhamra 10.1 (Ylva 
Terelius), 1 ex Tappström 12.1 (Mats Andersson, 
Ulf Nilsson, Signe Hagerman), 1 ex Stenhamra 
20 13.1 (Patrik Engström), 1 ex Torslunda 15.1 
(Glenn Cornland), 1 ex Klippans väg, Vänt-
holmsviken 15.1 (Gigi Sahlstrand), 1 ex Gällstaö 
27.1 samt 8.2 (Jan Sondell), 10 ex födosökande 
Tappström 10.2 (Jan Wernerman). 

Steglits Carduelis carduelis
Som mest 120 ex vid Mastområdet 19.9 (Ola 
Jörnstedt).    

Vinterhämpling Carduelis lavirostris 
8 ex Malmviks strandängar 5.4 (Jan Wernerman), 
1 ex Torslunda 19.9 (Glenn Cornland), 2 ex 
Mastområdet 29.9 (Sven-Erik Schultzberg), 2 
ex vis fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 7.10 
(Anders Sennmalm), 5 ex Väntholmsviken 8.10 
(Gigi Sahlstrand).      
       
Snösiska Carduelis hornemanni 
2 ex Svartsjöviken 29.11 (Kurt Idstam), 1 ex södra 
delen, Svartsjöviken 3.12 (Gigi Sahlstrand). 

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Efter ett dåligt 2012 verkar det som om bän-
delkorsnäbbarna hittade tillbaks till Mälaröarna 
i år. 1 ex Torslunda 22.7 (Glenn Cornland), 3 
ex Väntholmsviken 25.7 (Gigi Sahlstrand), 2 
ex Väntholmsviken 26.8 (Gigi Sahlstrand), 1 ex 
Torslunda 7.10 (Glenn Cornland), 1 ex Torslunda 
31.8 (Glenn Cornland).       

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
35 rapporter under 2013 med störst koncentra-
tion på höstmånaderna. Som mest sågs 20 ex vid 
Rastaholm 29.9 (Jan Wernerman).  

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
8 ex Tofta gård, Adelsö 16.6  (Hasse Andersson, 
Birgit Svensson), 4 ex Hagalund, Adelsö 6.7 
(Hasse Andersson, Birgit Svensson), 3 ex Klippans 
väg, Väntholmsviken 5.8 (Gigi Sahlstrand), 2 ex 
Lindhaga 25.8 (Jan Björk), 1 ex Växthusdam-
marna, Torslunda 18.9 (Glenn Cornland), 10 ex 
Fäladen, Torslunda 4.10 (Glenn Cornland), 3 ex 
Hagabergsvägen, Torslunda 8.10 (Glenn Corn-
land), 3 ex Hagabergsvägen 5, Torslunda 29.10 
(Glenn Cornland). 

Lappsparv Calcarius lapponicus 
1 ex södra delen av Svartsjöviken 5.9 (Gigi Sahl-
strand), 2 ex förbi Hagabergsvägen, Torslunda 
14.9 (Glenn Cornland, Sven-Erik Schultzberg).  

Snösparv Plectrophenax nivalis
1 ex Svartsjöviken 2.4 (Glenn Cornland m.l.), 3 
ex förbi Hagalund 7.4 (Hasse Andersson, Birgit 
Svensson), 1 ex Mastområdet 10.4 (Peter Carls-
son, Per Lönnborg), 1 ex förbi Svartsjöviken 12.4 
(Gigi Sahlstrand).  
 
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Vinterfynd: 1 ex Sötvattenslaboratoriet 2.1–16.2 
(Ulf Nilsson, Jan Wernerman). 
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Notiser

Nyutsläppt berguv på sten med matförrådet (laboratorieråttor) på sten intill.
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Berguvunge släppt på Färingsö
Våren 2013 hittades ett berguvbo på en snöfri in-
dustribyggnad på Munsö. Boet kunde tyvärr inte 
ligga kvar där utan de två äggen insamlades för 
kläckning på Skansen. Bara ett av äggen kläcktes 
och resulterade i en unge som enligt beslut skulle 
återbördas till Mälaröarna. Ungen var den 6 ok-
tober klar att återkomma till den kommun som 
den lämnat som ägg. 

Alar Broberg, som under många år inventerat 
berguv i länet, kom ut med uven i en bur och den 
är nu släppt fri på Färingsö. Det hela gick mycket 
lugnt och stilla till. Uven placerades på en sten och 
på en sten intill lades ett antal laboratorieråttor ut 
som en första matdepå. Uven som var en hanne 
på 1,8 kg satt kvar och betraktade sin omgivning 
när vi avlägsnade oss.

Sedan uven släpptes har den såvitt jag vet 
inte hörts eller setts. Det behöver inte betyda att 
utsläppet misslyckades men risken är ganska stor. 
Har man suttit på Skansen i hela sitt liv och fått 
maten serverad betyder det en stor omställning 
att lära sig jaga själv. Även vilda ungar har en tuf 
period efter det de blivit självständiga på hösten. 
Jag gissar att överlevnaden för dem första vintern 
är lägre än 50 %.  
Jan Sondell

MOF säljer småfågelholkar

Vi har även i år införskafat ett antal småfågel-
holkar som säljs ut för 60 kronor styck. Slå en 
signal till Urpo Könnömäki på telefon 08-560 
206 91 eller 070-236 56 64 och bestäm antal 
och leveransplats.

Urpo Könnömäki
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MOFs fågelmatning vid Svartsjö slott
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Många fågelarter kalasar på lygande insekter
Några dagar i början av augusti var vädret lugnt 
och klart. Tydligen pågick en kläckning av insekter 
i Mälaren eftersom allt ler starar började glidlyga 
omkring och fånga insekter. Jag kan gissa att det 
rörde sig om en dagslända som också några tidi-
gare år kläckt i stort antal. Kalaset kulminerade 
lördagen den 3 augusti då åtminstone 100 starar 
svärmade omkring. Även några björktrastar och 
skrattmåsar lät sig väl smaka. Mest förvånande var 
att också en gammal silltrut åt insekter (se bild). 
Dagen därpå började det blåsa och festen var över! 
Kläckande insekter är en viktig födokälla i grunda 
våtmarker. Då är det oftast jädermyggor som 
kläcker och skrattmås som kalasar. De sällsynta 
arterna svarttärna och dvärgmås är förmodligen 
beroende av lygande nykläckta insekter för att 
häckningen ska lyckas.

Jan Sondell

MOF startar fågelmatning vid Svartsjö slott
MOF har tagit initiativ till en fågelmatning strax sydväst om slottet, alldeles intill ruinen av Gustav 
Vasas myntverk. Matningen står i kanten av slottsparken och ett stort buskage skyddar mot västvinden 
och kanske också mot sparvhöksattacker. Gigi Sahlstrand har åtagit sig att sköta matningen.

Jan Sondell
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Två större skrikörnar vid Ekerö kyrka?
I mitten av februari ringde en person till mig 
och berättade att han sett en större skrikörn vid 
Ekerö kyrka. Han var väl bekant med havsörn, 
kungsörn och iskgjuse och han hittade inget an-
nat i fågelboken som passade in. Jag kände tvivel 
och får väl erkänna att jag inte direkt åkte ut och 
kollade. Jag slog dock en signal till Urpo, detta 
hände ju i hans hemmamarker.

Efter några dagar hörde personen av sig igen 
och var nu lite mer uppfordrande. Vad gör ni få-
gelskådare egentligen, är ni aldrig ute i markerna? 
Nu inns det två fåglar och de håller till omkring 
kyrkan! Jag lovade att möta upp vid kyrkan, vi 
träfades där vid niotiden och jag ick en beskriv-
ning av varför det nog handlade om skrikörn. Vi 
såg dock inga rovfåglar alls under förmiddagen, 
men han hade också fotograferat dem. Vi kollade 
bilderna på mobiltelefonen och där såg man bara 
två små lite otydliga mörka silhuetter som i vissa 
vinklar verkade örnlika. De brukar vara här på 
morgonen, kom ut igen i gryningen i morgon – 
den uppmaningen avslutades besöket.

Jag åkte hem och funderade. Mot rapportörens 
fasta övertygelse stod alla andra fakta i målet. Skri-

körn i februari är väldigt ovanligt och dessutom 
två fåglar, varför håller de till i just detta område 
av Sverige, en fågel på plats en hel månad, etc., 
etc. Hursomhelst bestämde jag med Urpo att i 
morgon skulle vi fastställa arttillhörigheten. Vi 
ses i gryningen vid kyrkan! När jag kom fram till 
allén hade Urpo redan satt upp tuben. Där satt 
två rovfåglar på en gren i en dunge. Två mörka lite 
uppburrade kroppar med nätta huvuden och gula 
näbbaser som lyste i morgonljuset.  Inte mycket 
till örnar alltså – problemet löst! 

Händelsen illustrerar hur svårt det kan vara att 
få en uppfattning om storleken på lygande rov-
fåglar. Större skrikörn påminner lite om ormvråk 
i vissa vinklar, men rör sig mer majestätiskt, har 
proportionellt längre vingar och hals samt är ju 
betydligt större (borde gå att jämföra om någon 
annan fågel kommer i närheten). Kolla gärna 
ilmsekvenser av de båda arterna på nätet!

Jan Sondell

Rättelse
Fotografen på sidan 13 i Fåglar på Mälaröarna 
2012 heter Torbjörn Skogedal – inget annat!

Red.

En misstänkt skrikörn.
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Verksamhetsberättelse för 2013
Urpo Könnömäki

Styrelsen för Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) lämnar härmed följande verksamhetsberättelse 
för år 2013.

Föreningsfrågor 
Styrelse
Urpo Könnömäki – ordförande
Jan Sondell – vice ordförande
Per Lönnborg – kassör
Jan Sondell - sekreterare
Linus Brobacke – ledamot
Micke Nederman - ledamot
Signe Hagerman – webbredaktör
Per Öhman - ledamot
Gigi Sahlstrand – ledamot
Marianne Dannbeck- suppleant 

Revisorer
Björn-Olof Svanholm, ordinarie
Torbjörn Alm, ordinarie
Gudrun Skoglund, suppleant

Valberedning
Stafan Wolter, sammankallande

Kontaktpersoner
Fågelobservationer  Micke Nederman  
   Linus Brobacke
Naturvårdsfrågor  Urpo Könnömäki
Programansvarig  Urpo Könnömäki
Årsskriften   Jan Sondell

Antal medlemmar
Antalet medlemmar 2013 var 148 st, ihop med 
familjemedlemmar. 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften 2013 var för en ordinarie med-
lem 150 kr. Familjemedlem och ungdom under 
18 år betalar 50 kronor.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av separat redo-
görelse.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft tre sammanträden under 2013.

Årsmöte
Årsmöte hölls den 21 mars 2013 i Ekuddens 
föreningslokal på Ekuddsvägen 12.

Programblad
Ett vår/sommarprogram och ett höst/vinter- pro-
gram har utkommit.

Utskick via epost
Via e-post har de medlemmar som anmält intresse 
fått ta del av vissa fågelnyheter och föreningsinfor-
mation. De månatliga nyhetsberven upphörde att 
sändas ut under året och istället hänvisas medlem-
marna till hemsidan eller Svalan.

Exkursioner och föreningsmöten
Under året har MOF arrangerat tolv exkursioner 
och en innekväll. Lovön, Eldgarnsö, Svartsjövi-
ken, Urpos fågelmatning, Adelsö - Kyrkpölen 
och norra Uppland är platser som har besökts. 
Andra aktiviteter har varit lera ”artrally”, lyssna på 
nattsångare, ”sitt och glo”. Medlemmarna visade 
årets (fågel)bilder följt av genomgång av iskgjuse-
inventeringen samt sammanfattning av rekogno-
sering vid Menhammar den 21 september.

Svartsjöviken
MOF har även i år deltagit aktivt i projekt Svart-
sjöviken genom inventering av häckfågelfaunan 
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(Urpo Könnömäki) och veckovisa observationer 
under våren. Häckfågelinventering har också 
utförts i Dämmet norr om Svartsjöviken. MOF 
har även genomfört lera exkursioner vid Svart-
sjöviken.

Årsskrift 2013
MOF har även detta år producerat en årsskrift 
som delades ut på årsmötet den 21 mars till de 
medlemmar som närvarande. Årsskriften trycktes 
i färg i B5 format och innehöll 41 sidor.

Artlistor för Mälaröarna 2013
Urpo Könnömäki

Nedan sammanställs antalet fågelarter som vissa medlemmar sett i olika områden på Mälaröarna t.o.m. 
2013. Ekerölistan gäller hela kommunen. Lovön inkluderar Lindö och Malmvik. Svartsjöviken inkluderar 
Svartsjö dämme.

        
Ekerölistan    Kryss 2013  Totalt Senast sedda art

Urpo Könnömäki     0  238 större piplärka
Jan Björk       3  232 större piplärka
Micke Nederman      1  223 lappuggla
Glenn Cornland      1  223 större piplärka
Sven-Erik Schultzberg     0  215 stäpphök
Gigi Sahlstrand     3  214 brunglada
Ulf Nilsson     2  209 blå kärrhök 
Jan Wernerman     0  207 kustsnäppa
Linus Brobacke      0  204 kustpipare
Martin Bergström     0  203 stäppvipa 
Fredrik hernlund     0  197 ringtrast
Signe Hagerman     0  197 lappuggla
Mats Andersson     1  196 skärpiplärka 
Göran Forsberg     1  189 skärpiplärka
Hasse Andersson     0  176 småläckig sumphöna
Ulf Aronsson      0  169 skräntärna
Ulla o Bertil Dolk     1  168 grå lugsnappare
Stafan Wolter     0  161 lappuggla
Patrik Engström     1  159 grönsiska

Lovölistan
Micke Nederman     1  189 berguv
Svenne Schultzberg    2  183 stäpphök
Fredrik hernlund     2  171 småspov
Jan Wernerman     1  165 blå kärrhök 
Ulf Nilsson     1  165 mindre lugsnappare
Mats Andersson     1  156 mindre lugsnappare
Linus Brobacke     0  137 trädpiplärka
Glenn Cornland     3  137 mindre lugsnappare
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Signe Hagerman     1  129 gransångare
Urpo Könnömäki     1  119 gluttsnäppa
Gigi Sahlstrand     3  118 isktärna

Svartsjölistan
Jan Björk       1  193 rödstjärt
Micke Nederman     1  188 lodsångare 
Glenn Cornland      5  188 kustpipare
Urpo Könnömäki     1  188 småläckig sumphöna
Gigi Sahlstrand     5   184 skräntärna
Jan Wernerman     3  176  sjöorre
Sven-Erik Schultzberg    0  172 prutgås
Ulf Nilsson     0  172 skärpiplärka 
Martin Bergström     0  169 stäppvipa
Linus Brobacke     2  154 kärrsångare
Mats Andersson     2  153 kattuggla
Göran Forsberg     5  153 silltrut
Signe Hagerman     0  153 kärrsångare
Bertil & Ulla Dolk    0  145 stäppvipa

Tomtlistan
Urpo Könnömäki, Älby hage, Ekerö 0  168 
Gigi Sahlstrand, Prästnibble, Färingsö 3  157 sommargylling, brun glada
Glenn Cornland, Torslunda, Färingsö  6  152 rosenink, bändelkorsnäbb
Jan Björk, Lindhaga, Färingsö   0  138 
Jan Sondell, Gällstaö, Ekerö   1  136 brunand
Ulf Aronsson, Österby, Färingsö   0  114 
Stafan Wolter, Ängskornsvägen, Ekerö 2     75 brun kärrhök

Ekerö kommun � årskryss 2013 

Glenn Cornland   169
Gigi Sahlstrand   169
Jan Wernerman   156
Jan Björk    155
Urpo Könnömäki   147
Mats Andersson   141
Per Lönnborg   120
Sven-Erik Schultzberg   113
Bertil & Ulla Dolk  102
Göran Forsberg     99
Per Öhman     98
Hasse Andersson     92
Stafan Wolter     91
Micke Nederman     81
Fredrik hernlund       80 En berguvunge sattes ut på Färingsö i oktober. 
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