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Fågelrapport för Gästrikland
2006

Rrk Gästrikland

Fågelrapport för Gästrikland 2006
Regionala rapportkommittén (Rrk) i Gäst-
rikland presenterar här den årliga samman-
ställningen över intressanta fågelobser-
vationer i landskapet. Årsredovisningen för
2006 bygger på mer än 29000 observatio-
ner från 245 personer som rapporterats i
rapportsystemet Svalan.

Nya arter och anmärkningsvärda fynd
Två nya arter anträffades under året. En 2K
hane stäpphök sågs kring Mårdängsjön –
Björke i månadsskiftet april/maj och en
bobyggande pungsmeshane höll till vid Villa

Rettig i maj/juni. Den 3:e juni ringmärktes
en rödstrupig sångare på Eggegrund samti-
digt som en hona brednäbbad simsnäppa i
sommardräkt rastade utanför ön.

Ett par fjällvråkar gjorde ett misslyckat
häckningsförsök i Ockelbo k:n. Enligt rrk:s
kännedom är det första gången som arten
försökt häcka i landskapet.

Rapportering av fågelobservationer
Rapporteringen till Rrk sker idag till allra
största del via Svalan men några rapportö-
rer skickar in rapporter på papper. Vi väl-
komnar alla rapporter för att en så heltäckande

Pungm
es vid Villa R
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artin A

lexandersson.H
avsörn vid
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bild som möjligt, dina rapporter är alltid
mycket värdefulla!

Några saker kan vara värda att tänka på
då du rapporterar in dina observationer.
Kom ihåg att ange antal, kön, ålder och akti-
vitet i den mån det går. Rapportera alltid en
så noggrann lokalangivelse som möjligt och
försök även att ge en beskrivande kommen-
tar för de mer anmärkningsvärda fynden.
Sällsynta arter skall alltid beskrivas på rap-
portblankett till Rrk.

Ledamöter i Rrk Gästrikland
Under 2005 bestod Rrk av Johan Södercrantz
(sammankallande/rapportmottagare), Per
Aspenberg, Anders Johansson, Olle
Thyrestam.

Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Två fynd av tre individer har rapporterats.
Hos oss görs majoriteten av fynden i sam-
band med sångsvanarnas nordflyttning och
detta speglar även det mest typiska uppträ-
dandet i kringliggande landskap.

1 2K str NO Alderholmen, Inre Fjärden 16.4
(Johan Södercrantz, Daniel Rosengren). 2
ad rast Berga, Årsunda 20-22.4 (Stefan
Henriksson, Sven H Jansson m.fl.).
Johan Södercrantz

Sångsvan Cygnus cygnus
Under året noterades två observationer av
fler än 300 ex, båda observerade av Johan
Södercrantz i mitten av april. Hela 310 ex
sträckte mot NO vid Alderholmen, Gävle
den 16.4 och dagen därpå hittades en flock
med 300 ex i trakten av Österfärnebo.
Anders Johansson

Sädgås Anser fabalis
En död sädgås hittades vid Björke 20.1 (gnm
Rony Karlberg) och senare sågs två sädgäss
30.1-2.2 på fälten vid Björke (Björn Jerner

m.fl.). En sista obs gjordes vid Gävle golf-
bana, Avan 10.2 (Björn Jerner).

Detta märkliga uppträdande av gäss in-
träffade i januari månad och flockar av säd-,
bläs- och spetsbersgäss dök plötsligt upp på
många lokaler i Syd- och Mellansverige. En-
staka fynd gjordes också längre norrut längs
Norrlandskusten under perioden.

I samband med de stora prutgåssträcket
den 29.9 noterades också två goda sträck-
summor av sädgås: 500 ex str S Vårvik, Sik-
vik 29.9 (Björn Jerner). 310 ex str SV
Trödjehällan 29.9 (Per Aspenberg).
Johan Södercrantz

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Sex fynd av hela 24 ex innebär ett rekordår
för arten i Gästrikland. Vårfynden gäller rast-
ande individer:

5 ex Österfärnebo 17-18.4 (Kjell Pålsson,
Johan Södercrantz m.fl.). 9 ex Åbyn, Bergby
21.4-4.5 (Marcus Bergström m.fl.). 2 ex
Björke – Mårdängsjön 25.4-8.5 (Kenth
Elofsson m.fl.). 1 ex Björke 20.5 (Lena Lindh,
Hans Lindh). Det sistnämnda fyndet bedöms
som en av de två individer som setts i områ-
det tidigare men är nästan två veckor efter
de tidigare observationerna.

Hösten bjöd på två fynd av sträckande in-
divider men höstens första gäller en rastande
individ:

1 ex Bysjön, Bodåsdalgången 16.9 (Kjell
Pålsson). 4 str S Söräng, Bodåsdalgången 30.9
(Kjell Pålsson). 3 ex str SV Eggegrund 1.10
(Marcus Bergström, Arvid Löf, Mårten Wik-
ström m.fl.).
Johan Södercrantz

Bläsgås Anser albifrons
Totalt under året 12 fynd av 35 ex innebär
ett rekorduppträdande för arten i landska-
pet!
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Vårfynd: 1 exemplar rast Alborga, Valbo 16.4
(Mikael Dahlbom, Sven H Jansson m.fl.). 1
2K rast Björke 16.4-8.5 (Per Thelin, Anders
Johansson, Daniel Rosengren m.fl.). 1 ex rast
Avan, Inre Fjärden 17.4 (Tommy Eriksson).

Under hösten fick vi ett starkt inflöde av
bläsgäss i samband med gynsamma vindar
under artens sträckperiod:

5 ex str SV Eggegrund 29.9 (Kalle Källebrink,
Ulf Broberg, Daniel Rosengren). 1 ex str S
Söräng, Bodås 30.9 (Kjell Pålsson). 1 ex str S
Söräng, Bodås 1.10 (Ulf Hultinger). 1 ex rast
Vårvik, Sikvik 4-9.10 (Hans Lindh, Yngve
Meijer). 1 ex str S Utvalnäs 21.10 (Björn
Jerner). 16 ex rast Hästboheden, Torsåker
26.10 (Tomas Widholm). 3 ex rast Hillesjön
28.10 (Per Aspen-berg). 1 ex rast Mårdäng-
sjön 28.10 (Johan Södercrantz, Daniel Ro-
sengren). 3 ex str S Vårvik, Sikvik 30.11
(Björn Jerner, Ulf Hultinger).

Det anmärkningsvärda novemberfyndet
kan kopplas samman med den extremt milda
senhösten.
Johan Södercrantz

Fjällgås Anser erythropus
Två vårfynd (vårfynd nr 4 och 5) och två
sommarfynd är anmärkningsvärt:

1 ex Gunnar udde, Sandviken 6-19.4 (Sö-
ren René Johansson), 1 ex Bönan 17-18.5
(Jan Graveleij), 1 ex Gävle Golfbana, Inre
Fjärden 24.6 (Martin Alexandersson), 1 ex
Limön 30.6 (Per Aspenberg). Fynden i maj
och juni bedöms vara samma individ som
sällskapar med vitkindade gäss. Fjällgåsen vid
Gunnar udde utgör det första april-fyndet
och det 2:a fyndet utanför Gävle k:n. Denna
individ sällskapade med grågäss och det kan
vara samma individ som sågs tillsammans med
grågäss kring Gammelstilla i augusti 2004.

I augusti (8-25.8) sågs som mest två adulta
fjällgäss som höll ihop med de flockar av

vitkindade gäss som om dagarna ofta födo-
söker kring Gävletravet. I dessa flockar sågs
också fyra hybrider mellan fjällgås och
vitkindad gås (se Fjällgås X vitkindad gås).
Johan Södercrantz

Grågås Anser anser
Vårens största ansamling rapporterades 13.4
då minst 500 ex fanns i område Mårdäng-
sjön – Björke (Björn Jerner, Johan Söder-
crantz). Utöver denna ansamling finns yt-
terligare en tresiffrig notering från våren:
200 ex Bergby, Hamrånge 23.4 (Johan Öst-
berg, Sven H Jansson).

Häckningar på två inlandslokaler finns rap-
porterade: 2 par med 5+2 pulli Midsommar-
backen, Karinmossen 9.6 (Johan
Södercrantz) och 2 par med 5+4 pulli
Näsbysjön, Storvik 10.6 (Urban Grenmyr).

Följande stora ansamlingar (mer än 100 ex)
av rastare har rapporterats under hösten:
800 ex Österfärnebo k:a 27.9 (Ulrik Löt-
berg, Lars Gustavsson), max 750 ex Mård-
ängsjön med omnejd (många rapportörer),
tot 400 ex Klubbstenarna - Trödjehällan 10.9
(Per Aspenberg), max 320 ex Ön, Hede-
sunda 25.7 (Per Aspenberg), 210 ex
Hamrånge 20.7 (Mats Westberg), 150 ex
Bysjön, Bodås 4.8 (Kjell Pålsson), 110 ex
Gammelstilla 22.7 (Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Fjällgås X vitkindad gås Branta leucopsis X
anser erythropus
Ett sommarfynd vid golfbanan vid Avan, Inre
Fjärden i Gävle där 1 ex sällskapade med
vitkindade gäss 24-26.6 (Mats Westberg,
Martin Alexandersson). Som mest fyra indi-
vider (3+1) sågs tillsammans med vitkindade
gäss under hösten i området Gävletravet–
Fredrikskans 2-25.8 (Johan Södercrantz,
Anders Johansson m.fl.). Johan Södercrantz
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Grågås X kanadagås Anser anser X branta
canadensis
Följande fem fynd har rapporterats: 1 ex
Gammelstilla 14.4 (Johan Södercrantz). 1
ex Hillesjön 14.4 (Björn Jerner). 1 ex Mård-
ängsjön 6.5 (Johan Östberg). 1 ex Hille-
ängarna, Hille 28.9 (Björn Jerner). 1 ex
Sörby gravfält, Årsunda 27.10 (Johan Sö-
dercrantz). Den sistnämnda individen och
kanske även fågeln vid Gammelstilla kan vara
någon av de individer som setts i samma
område även 2005 och 2004.
Johan Södercrantz

Prutgås Branta bernicla
Denna höst bjöd på ett gynnsamt väderläge
som resulterade i ovanliga fina sträck-
summor. Hösten inleddes med 7 ex rastande
vid Klubbstenarna 14-18.9 (Per Aspenberg),
5 ex rast Eggegrund 27.9 (Kalle Källebrink,
Daniel Rosengren m.fl.). samt inte mindre
än 300 ex vid Vårvik, Sikvik 28.9 (Henry
Nilsson).

Den stora gåsdagen inföll 29.9 då gässen
räknades på tre lokaler längs kusten. Vid
Eggegrund räknades inte mindre än 3847
ex (Kalle Källebrink, Hans Lindh, Daniel
Rosengren m.fl.). Detta torde vara landska-
pets genom tiderna högsta notering. Samti-
digt sågs 1000 ex sträckande vid Vårvik
(Björn Jerner), 786 ex vid Trödjehällan 29.9
(Per Aspenberg) och i inlandet ca 200 ex
sträckande vid Dalkarlsbo 29.9 (Arvid Löf).

Även vid Vårvik kunde det bekräftas att
merparten av gässen sträckte in över land i
Gävlebukten. Räkningarna längs kusten gäl-
ler rimligen i hög grad samma gäss som pas-
serat i en ganska smal korridor, antalet gäss
längs Upplandskusten var relativt få trots be-
vakning samma dag. Efter den 29:e finns
spridda fynd längs kusten som här presente-
ras med dag och antal:
86 ex 30.9, 61 ex 1.10, 1 ex 2.10, 1 ex 4.10,
16 ex 5.10, 4 ex 7.10, 2 ex 8.10, 14 ex 9.10,

2 ex 15.10, 10 ex 18.10, 13 ex 21.10, 1 ex
29.10, 1 ex 30.10. I denna uppräkning in-
går även ett inlandsfynd: 11 ex str S Bodås
30.9 (Kjell Pålsson).
Johan Södercrantz

Vitkindad gås Branta leucopsis
Från olika inventeringsinsatser efter gästrike-
kusten 2006 uppskattas det häckande be-
ståndet till ca 75 par spridda över hela skär-
gården med som max 6 par häckande på
samma ö (Eggegrund). Större delen av den
häckande populationen (inklusive ung-
fåglar) samlades i den gemensamma flock
som på eftersommaren maximalt räknades
till 295 (den 20 augusti vid Golfbanan, Inre
Fjärden). Sommaren innan (med andra ord
år 2005) noterades ett större antal med som
mest 374 ex i motsvarande eftersommar-
ansamling. Det finns tecken som tyder på att
även antalet häckningar nu stagnerat, om
än tillfälligt, i Gävle skärgård.

Vid månadsskiftet augusti-september läm-
nade de lokala gässen Gästrikland. Från den
4 september finns endast några få observa-
tioner fram till 7 oktober. Ytterligare en ob-
servation, 2 ex så sent som den 3 december
vid Norra Färjsundet, Hedesunda (Arvid
Löf) utgjorde ett rent undantag i den all-
männa fyndbilden. Första observation un-
der året härrörde från 17 april med 2 ex vid
Inre Fjärden, Gävle.
Per Aspenberg

Gravand Tadorna tadorna
Ett fynd av två individer på Eggegrund 25-
28.5 (Patrik Wildjang). Även 2004 och 2002
sågs gravänder under häckningstid på ön.
När får vi en bekräftad häckning?
Johan Södercrantz

Bläsand Anas penelope
Även 2006 genomfördes en häckning vid
Midsommarbacken, Karinmossen. Två par
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sågs i juni och sedermera påträffades 1 hona
+ 2 pulli 5.7 (Johan Södercrantz). I områ-
det Midsommarbacken – Gråtängarna sågs
även en flock med som mest 10 ex under
juni-juli, gissningsvis ruggande fåglar som
inte häckar. Flera sommarfynd av ruggande
bläsänder gjordes vid kusten, max 15 ex
Vårvik 15.7 (Björn Jerner).

En rättelse gällande fyndet av en hona
med tre ungar i Bysjön, Bodås 19.7 2002.
Detta bör rimligen anses som en säker häck-
ning och blev alltså landskapets trejde kända
häckningsfynd. En tidigare opublicerad upp-
gift gäller en häckning på samma lokal som-
maren 2005 (Lennart Risberg gmn Johan
Södercrantz). Med detta nypublicerade fynd
blir häckningarna 2005 landskapets fjärde
t.om. sjätte och 2006 det sjunde.

Möjligen häckade bläsand i Bysjön även
2006 då en hanne vakade i vasskanten 5.6
(Johan Södercrantz). Ytterliggare ett intres-
sant fynd gäller en ensam hane i sjön Vattan,
Stocksbo 29.5 (Urban Grenmyr).

Årets högsta notering blev med liten mar-
ginal 515 ex vid Vårvik 15.9 (Martin
Alexandersson). Flockar om 400-500 ex
finns även rapporterade 30.8, 2.9, 3.10.
Johan Södercrantz

Snatterand Anas strepera
Flertalet observationer härrör från Sikvik-
Orarna. Inom detta område plus den i norr
anslutande Limö-Römaren-skärgården upp-
skattas den häckande populationen till i stor-
leksordningen 10 par. Mot bakgrund av en-
staka fynd från fjärdarna kring Eskön antas
att ytterligare 2-5 par häckade efter gästrike-
kusten, dvs en kustpopulation om ca 12-15
par.

En del inlandsobservationer från Inre Fjär-
den (bl a 1 hane så sent som den 26 maj) och
Bomhus-området (t ex 1 par Kastsjön 3 maj)
finns från april-maj kan antyda även några
inlandshäckningar. Per Aspenberg

Årta Anas querquedula
Sju fynd av åtta individer rapporterades in
under 2006. Fynd under häckningsid gjor-
des på fyra lokaler men hanen vid Mid-
sommarbacken och Gråtängarna kan möjli-
gen vara samma individ.

1 hane Mårdängsjön 25-26.4 (Daniel Ro-
sengren m.fl.). 1 par Horsnäs, Mårdängsjön
1.5 (Johan Södercrantz, Christer Wenner-
ström m.fl.). 1 hane Testeboåns delta, Inre
Fjärden 9-10.5 (Daniel Rosengren, Mats
Westberg m.fl.). 1 hane Orarna 29.5-1.6
(Per Aspenberg m.fl.). 1 hane Midsommar-
backen, Karinmossen 1.6 (Johan Söder-
crantz). 1 hona Norrån, Österfärnebo 1.6
(Johan Södercrantz). 1 hane Gråtängarna,
Karinmossen 2.6 (Ulf Hultinger).
Johan Södercrantz

Skedand Anas clypeata
Observationer under häckningstid finns
framför allt från kusten från Sikvik-Orarna i
söder till Trödjefjärden i norr. På grundval
av dessa observerationer kan kustpopu-
lationen uppskattas till minst 10 par. Ett par
iakttagelser från Inre Fjärden (bl a 1 par den
5 juni) indikerar att arten också häckar i
sötvattenmiljöer. På sådana lokaler är
häckningar ännu svårare att konstatera än
vid kusten, så den delen av populationen
kan förstås vara underskattad.
Per Aspenberg

Brunand Aythya ferina
En häckning har rapporterats vid Mid-
sommarbacken, Karinmossen, 1 par + 2 pulli
10.6 (Ulf Hultinger). Flera par fanns på lo-
kalen så möjligen kan mer än ett par ha
häckat? Det mesta tyder på häckning eller
häckningsförsök också gjordes i Rudsjön.

Ett sent höstfynd: 1 hane Trödjefjärden
3.11-13.11 (Björn Jerner m.fl.).
Johan Södercrantz
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Vigg Aythya fuligula
Flertalet större ansamlingar (mer än 100 ex)
har rapporterats. Här redovisade med max
antal per månad: april (250 ex Trödjefjär-
den 23.4), maj (310 ex Trödjefjärden 1.5),
juni (220 ex Axmar bruk 28.6), augusti (175
ex Trödjefjärden 19.8), september (hela 750
ex i Trödjefjärden 29.9!), oktober (375 ex
Trödjefjärden 28.10).

De milda vintrarna har resulterat i regel-
bundna vinterfynd och även under denna
tid har flera stora flockar rapporterats. Hög-
sta antal per månad: jan (21 ex Bönan 2.1),
nov (135 ex Trödjefjärden 26.11), dec (44
ex Trödjefjärden 28.12).
Johan Södercrantz

Bergand Aythya marila
Under årets första halva gjordes fyra fynd; 1
hane Vårvik 31.1 (Tommy Eriksson), 1 hane

Boulognerskogen, Gävle 16.4 (Tommy Er-
iksson), 2 honor 23.4 och 1 hona 22.5 Silver-
bäckarna, Trödjefjärden (Björn Jerner).

Hösten inleddes ovanligt tidigt med
många fynd (rapporterad 13 olika dagar)
redan i september, först obsen var 9 ex Vår-
vik 2.9. Oktober bjöd som vanligt på flest
fynd och mindre flockar noterades också i
november. I december fanns det fortfarande
kvar ca 15 ex på tre lokaler.
Johan Södercrantz

Salskrake Mergus albellus
Vinterfynd (jan-feb):

1 ex Utvalnäs 7.1 (gmn Mats Westberg). Max
4 ex Vårvik, Sikvik 27-31.1 (Mats Westberg,
Mikael Svensson, Hans Lindh m.fl.). 1 hane
Marskärs udde, Utvalnäs 19.2 (Anders Jo-
hansson). 1 ex Iggön 20.2 (Hans Lindh).

Rapphöna från ängarna vid Björke: Foto: Martin Alexandersson.



69
Fåglar i X-län nr 3-07

Under nov-dec finns 34 obsar (många gäller
samma individer) från följande lokaler med
bedömt maxantal inom parentes: Vårvik (2),
Hilleviksfjärden – Trödjefjärden (9), Iggön
(2) och Inre Fjärden (1). Slutligen en stor
ansamling om 21 honfärgade salskrakar som
sågs vid Hilleviksfjärden 23.10 (Björn Jer-
ner).
Johan Södercrantz

Småskrake Mergus serrator
En hög notering från inlandet: 20 ex rast
Bångs, Storsjön 21.4 (Mikael Svensson).
Johan Södercrantz

Rapphöna Perdix perdix
Tre fynd från Björke-/Oppalaområdet och
ett fynd vid Backa, Kungsbäck. Som nämnts i
tidigare års fågelrapporter anses samtliga
rapphöns i Gästrikland på senare år vara
utsläppta från fångenskap, främst för trä-
ning av jakthundar.

10 ex Åkrarna Björke, Björke 7.1 (Bengt
Nyström). 6 ex Björke 30.1 (Rony Karlberg).
1 ex hörd Backa, Kungsbäck 3-4.6 (Kenth
Elofsson). 2 ex Oppala, Mårdängsjön 2.7
(Rony Karlberg).
Olle Thyrestam

Vaktel Coturnix coturnix
Sex spelande vaktlar hördes under 2006:
1 ex Backa, Kungsbäck 3-9.6 (Kenth Elofsson
m.fl.). 3 ex Mårdängsjön - Björke 6.6-4.7
(Rony Karlberg, Anders Johansson, Mikael
Svensson m.fl.). 1 ex Dalkarlsbo 19.6 (Arvid
Löf). 1 ex Lingbo, Årsunda 11.8 (Ulf Hult-
inger).
Johan Södercrantz

Fasan Phasianus colchicus
Fasaner är liksom rapphöns onaturliga arter
i vår fauna och samtliga fåglar som ses i Gäst-
rikland härstammar från fångenskap.

Totalt 69 rapporter fördelade på 6 lokaler i
Gävle kommun, 3 lokaler i Sandvikens kom-
mun samt från en lokal i Hofors kommun.
Utifrån antalet rapporter verkar arten öka i
landskapet.
Olle Thyrestam

Smålom Gavia stellata
I början av året max 9 ex vid Iggön 8-16.1
(Rony Karlberg m.fl.). I nov-dec finns fyra
fynd av som mest 6 ex 23.12 ( Johan
Södercrantz m.fl.) på samma lokal. 1 ex sågs
även vid Klubbstenarna 23.11 och 9.12 (Per
Aspenberg m.fl.) Som vanligt görs merpar-
ten av vinterfynden vid Iggön.
Johan Södercrantz

Storlom Gavia arctica
Enstaka storlommar kan ses vintertid men
under 2006 gjordes fler observationer än
vanligt: 3 ex Iggön 15-16.1 (Christer Wen-
nerström, Hans Lindh, Rony Karlberg m.fl.).
1 ex Iggön 3.12 (Mats Westberg, Tommy
Eriksson). 1 ad str NV Iggöskaten, Iggön
17.12 (Sven H Jansson). 2 ex rast Iggöskaten,
Iggön 23.12 (Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Vitnäbbad islom Gavia adamsii
Ett höstfynd som faller väl inom det typiska
mönstret för artens uppträdande i landska-
pet.

1 1K str S Iggöskaten, Iggön 28.10 (*Johan
Södercrantz, Daniel Rosengren).
Johan Södercrantz

Smådopping Tachybaptus ruficollis
Det blev inget fynd på fjolårets häcklokal
under 2006. Ett vårfynd, ett sensommarfynd
och tre-fyra höstfynd har rapporterats. 1 ex
Bångs, Västerfjärden, Storsjön 16-18.4 (Jo-
han Södercrantz, Henry Nilsson). 1 ex Vår-
vik, Sikvik 10-14.8 och 13-30.10 (Yngve
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Meijer, Ulf Hultinger). 1 ex 4.9-2.10 och 2
ex 4-15.10 Gävle Golfbana, Inre Fjärden
(Björn Jerner m.fl.). 2 ex Mårdängsjön 24.9
(Martin Alexandersson, Björn Jerner).
Johan Södercrantz

Skäggdopping Podiceps cristatus
Fyra vinterfynd har rapporterats varav ett
inlandsfynd: 1 ex Vårvik, Sikvik 12-15.1
(Björn Jerner). 1 ex Vårvik, Sikvik 9-31.12
(Niclas Eklund, Johan Södercrantz m.fl.). 1
ex Iggöskaten, Iggön 16.12 (Olle Thyre-
stam). 2 ex Hedåsen, Västerfjärden, Stor-
sjön 22.12 (Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Ingen häckning konstaterades men vid
Gruvviken i Storsjön fanns som brukligt två
par under perioden 5.6-22.7 ( Johan
Södercrantz). Dessutom finns två enstaka

fynd av par på lokaler under häckningstid:
1 par Näsbysjön, Storvik 4.5 (Björn Jerner),
1 par Hillesjön 22.6 (Tommy Magnusson).
Vid Hillesjön har arten häckat tidigare, årets
fynd är därför mycket intressant.

Övriga inlandsfynd: 2 ex Norra färjsundet,
Hedesunda 14.4 (Arvid Löf).

Arten är regelbunden under senhösten och
här presenteras fynd under december må-
nad: 1 ex Vårvik, Sikvik 5-6.12 (Olle
Thyrestam m.fl.). Max 3 ex Iggön 10-17.12
(Anders Johansson, Olle Thyrestam m.fl.).
Max 2 ex Utvalnäs 23-31.12 ( Johan
Södercrantz, Björn Jerner m.fl.).
Johan Södercrantz

Svarthakedopping Podiceps auritus
Arten finns i skyddade skärgårdsvikar längs
hela gästrikekusten och kan lätt förbises då

Smådopping i damm på golfbanan vid Bönan-krysset: Foto: Martin Alexandersson.
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den uppträder mycket lokalt och ganska un-
danskymt. Rapporter som direkt tyder på
häckningar har inkommit för sammanlagt 26
par i havsmiljö. Kustpopulationen tycks där-
med ha ungefär samma numerär som 2005,
då den uppskattades till minst 30 par (möjli-
gen betydligt fler).

Inlandslokalerna är färre. Ingen enda rap-
port finns från lokaler utanför Gävle kom-
mun. Tre sannolika häcklokaler utgörs av
Rudsjön med minst sex par, Kastsjön (1 par)
och Sävasjön (2 par).
Per Aspenberg

Storskarv Phalacrocorax carbo
Arten var föremål för särskild uppmärksam-
het år 2006 i egenskap av riksinventerings-
art. Inventeringsresultatet har redovistas i
tidskriften Fåglar i X-län. Inlandskolonin i
Dalälven vid S Färjsundet är nu inte längre
aktiv efter en period med lyckade häckningar
åren 2001-04. I gengäld har kolonierna vid
kusten ökat individmässigt. Vid Båkharen (in-
klusive en liten satellitkoloni vid närbelägna
Skräddarhällen) hittades minst 700 bon, där
häckningarna i stort sett lyckades. Vid Gås-
hällan i norra delen av gästrikekusten miss-
lyckades dock 300 par helt med sin häck-
ning.
Per Aspenberg

Rördrom Botaurus stellaris
Ett magert år för arten i landskapet med blott
fem individer. Rapporter finns under perio-
den 12.4-12.6 på följande lokaler: Mård-
ängsjön; Hillesjön; Gunnar udde, Sandviken;
Sätrabadet och Stora Vassharen, Storsjön.
Johan Södercrantz

Gråhäger Ardea cinerea
Hela sju vinterfynd har rapporterats: 1 2K
Älgsjön 15.1-16.2 (Esbjörn Nordlund, Mats
Westberg m.fl.). 1 ex Vårvik, Sikvik 28-29.1
(Björn Jerner, Hans Lindh m.fl.). 1 ex

Engesberg, Norrlandet 10.2 (Björn Jerner).
1 ex Lotsstationen, Bönan 12.2 (Olle Thyre-
stam, Per Thelin). 1 ex Valls Hage – Tolvfors
20-31.12 (Olle Thyrestam, Stefan Flodin).
1 ex Bönan 31.12 (Niclas Eklund, Julia
Stigenberg, Björn Jerner). 1 ex Villa Rettig
31.12 (Sven H Jansson).

Häckningar har rapporterats från Gruv-
viken, Västerfjärden, Storsjön (några par)
och 7 par på Arnön, Hedesundafjärden.
Inga rapporter från Furuvikskolonien har
kommit in men häckningar genomfördes och
det finns många obsar vid Orarnas sydsida
där fåglarna från kolonien födosöker.
Johan Södercrantz

Röd glada Milvus milvus
Sjätte fyndet i landskapet sedan 1920-talet
och det 5:e fyndet under 2000-talet! Gladan
sågs först den 8.7 (*Anders Enqvist) och åter-
upptäcktes igen den 20.7 och kunde då ses
av flertalet skådare i området under två da-
gar.

1 ex Hamrångeängarna, Hamrånge 8-21.7
(*Anders Enqvist m.fl.).
Johan Södercrantz

Stäpphök Circus macrourus
Gästriklands första dokumenterade fynd av
stäpphök! Fågeln fotograferades och en bild
publicerades på Internet i rapportsystemet
Svalan som hona av blå kärrhök men kunde
snabbt ombestämmas till 2K hane stäpphök
av många som såg bilden.

1 2K hane Mårdängsjön - Björke 25.4-1.5
(*Hans Lindh m.fl.).
Johan Södercrantz

Fjällvråk Buteo lagopus
Den goda sorktillgången i södra Hälsingland
under våren verkade även nå en bit in i norra
Gästrikland. I Ockelbo kommun påbörjades
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en häckning, vilken kom till rrk:s kännedom
då fåglarna upptäcktes i samband med en
skogsavverkning. Vid en kontroll i början av
juli påträffades tyvärr de båda ungarna döda
i boet. Troligen var födobrist orsak till den
misslyckade häckningen. Enligt för rrk till-
gängliga uppgifter var detta första kända
häckningsförsöket för arten i landskapet!

Ett tidigt vårfynd: 2 ex E4:an vid Högbacka
rastplats 6.3 (Mats Andersson).
Anders Johansson

Kungsörn Aquila chrysaetos
Vintern 2005-06 kunde GLOF:s örngrupp
notera en påtaglig ökning av antalet besö-
kande kungsörnar vid länets utfodrings-
platser jämfört med tidigare. Under 2000-
talets första år hamnade denna siffra på
mellan 30 och 40 kungsörnar årligen, men
2005-06 beräknades totalt ca 75 olika indi-
vider ha utnyttjat åtlarna. På de utfodrings-
platser som är belägna inom Gästriklands
gränser noterades under vintern 3 adulta
och 36 unga individer på besök.

Utöver örngruppens matningar har 20
fynd rapporterats: Ockelbo k:n (3), Hofors
k:n (2), Gävle k:n (12), Sandvikens k:n (3).
Fördelningen per månad var följande: Jan
(2), Feb (5), Mar (4), Apr (1), Aug (1), Okt
(2), Nov (1), Dec (4).

Den enda långstannaren finns rapporte-
rade vid Forsbacka soptipp med fyra obsar
4.1-8.2 (Hans Lindh m.fl.). Det är osäkert
om det varit flera individer då endast en av
observationerna är åldersangiven som 3K+.

Ett spännande fynd av en äldre kungsörn
(6K) gjordes i Dalälvsområdet 14.4 (Johan
Södercrantz). Merparten av de ålders-
bestämda örnarna är uppgivna som yngre/
subadulta fåglar men två adulta örnar har
rapporterats:

1 ad Brännholmsmuren, Rönnbacken 22.12

(Johan Södercrantz). 1 ad Kolartorp 25.12
(Per-Anders Edin).
Johan Södercrantz

Stenfalk Falco columbarius
Ett mycket udda sommarfynd gjordes på
Eggegrund där en 2K hona fångades i sam-
band med ordinarie småfågelfångst 3.6 (Per
Aspenberg, Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
17 fynd av 18 ex är en identisk årssumma
med 2005. Av dessa var tre vårfynd. Fynden
redovisade per kommun och period: Hofors
k:n (1 ex 6.5 och 5 ex 19.8-9.10, samtliga
fynd kring Bodås), Gävle k:n (2 ex 10.4-19.4
och 9 ex 1.9-22.10), Sandvikens k:n (1 ex
4.10). Tidigaste höstfyndet var en adult få-
gel vid Bodås 19.8.
Johan Södercrantz

Vattenrall Rallus aquaticus
Nitton spelande vattenrallar har rapporte-
rats följande lokaler (bedömt antal individer
inom parentes): Björkesågen (2), Mårdäng-
sjön (1), Hillesjön (1), Villa Rettig (4), Orarna
(1), Snötippen, Inre Fjärden (2), Tippen, Inre
Fjärden (1), Grinduga (1), Dalkarlsbo (1),
Hedesunda k:a (1), Lomsjön, Lomsmuren
(2), Gunnar Udde, Sandviken (1), Mid-
sommarbacken (1).

Häckning konstaterades vid Midsommar-
backen, Karinmossen där 2-3 ungfåglar hör-
des 20.8 (Johan Södercrantz, Anders Johans-
son m.fl.). Det råder inga tvivel om att
vattenrallen är en årlig häckar i landskapet
men dess undanskymda leverne gör att
häckningar sällan kan säkerställas.

Två vattenrallar höll till i ett utloppsdike
från reningsverket vid Villa Rettig under de-
cember månad fram t.o.m. 8.1 2007 Denna
period var mycket mild med då kylan slog till
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i januari försvann rallarna från lokalen.
Johan Södercrantz

Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Under 2006 hördes tre individer. Trots att
det tidsmässiga överlappet är minimalt, och
trots att lokalerna ligger intill varandra, vet
vi att observationerna från Hillesjön och
Mårdängsjön avser två olika fåglar då de en
natt hördes samtidigt. Antalet spelande fåg-
lar har hållit sig på denna relativt låga nivå
flera år i rad. Senast fler än tre fåglar hördes
var 2002 då sju småfläckiga sumphöns rap-
porterades.

1 ex Dalkarlsbo, Gävle k:n 10.5-1.6 (Arvid
Löf). 1 ex Hillesjön 16.5-23.5 (Johan Ek-
lund, Anders Johansson, Mikael Svensson,
Mats Westberg). 1 ex Mårdängsjön 23.5-
19.6 (Martin Alexandersson, Stefan Flodin).
Anders Johansson

Kornknarr Crex crex
Elva spelande kornknarrar under perioden
23.5-12.7 utgör en tämligen normal års-
summa. En tillbakablick över antalet spe-
lande hanar de senaste fyra åren; 2005: 6
ex, 2004: 8 ex, 2003: 14 ex, 2002: 23 ex.

Samtliga fynd avser revirhävdande hanar:
2 ex Tippen, Inre Fjärden 23.5-4.7 (Martin
Alexandersson, Mikael Svensson m.fl.). 1
2K+ hane ringm Mårtsbo 27.5 (Kjell Wal-
lin). 1 ex Snötippen, Inre Fjärden 29.5 (Kjell
Wallin, Stefan Flodin, Pia Hedblom, Hans
Wallén). 1 ex Ockensbacka, Österfärnebo 9.6
(Johan Södercrantz). 1 ex Bastfallet 10-11.6
(Johan Södercrantz m.fl.). 1 ex Österfärnebo
k:a, Österfärnebo 12-19.6 (Kalle Källebrink,
Eva Johansson m.fl.). 2 ex Grinduga 23.6-
12.7 (Tommy Eriksson, Gunnar Hallberg
m.fl.). 1 ex Oppala, Mårdängsjön 10.7 (Mar-
tin Alexandersson). 1 ex Kågbo 27-28.7 (Per
Aspenberg). Johan Södercrantz

Rörhöna Gallinula chloropus
Vid Rudsjön konstaterades minst en häck-
ning med tre ungfåglar och möjligen fanns
mer än ett par på lokalen.

1 ex Stadsträdgården, Gävle 11-19.4 (Mi-
kael Bondestam, Rebecka Bondestam m.fl.).
1 lex Reningsverksdammen, Villa Rettig
19.4-26.6 (Daniel Rosengren m.fl.). 1 ex
Hillesjön 28.4-9.5 (Hans Lindh m.fl.). Häck-
ning 3 1K Rudsjön, Bomhus 2.5-17.8 (Mats
Westberg, Johan Södercrantz, Anders Jo-
hansson m.fl.). 1 1K Villa Rettig 2.9 (Henry
Nilsson, Kenth Elofsson m.fl.). 1 1K Boulog-
nerskogen, Gävle 24-26.9 (Anders Kron-
hamn).
Johan Södercrantz

Sothöna Fulica atra
Ett vinterfynd har rapporterats: 2 ex Villa
Rettig 29.11-3.12 (Kenth Elofsson m.fl.).
Johan Södercrantz

Trana Grus grus
Två fina sträcksiffror rapporterades den
22.4 då räkning genomfördes mellan kl. 11-
12 på två lokaler: 600 ex str N Mårdäng-
sjön 22.4 (Björn Jerner). 420 ex str N
Bergby, Hamrånge 22.4 (Marcus Bergström
m.fl.).

Årets högsta rastsiffra 300 ex rapportera-
des från Gammelstilla 11.4 (Ulf Hultinger).
De normalt sett höga antal tranor som hål-
ler till i området under hösten toppades av
som mest 185 ex 18.8 (Tomas Widholm).
Johan Södercrantz

Strandskata Haematopus ostralegus
Två inlandsfynd gjordes under vårflytt-
ningen: 1 ex rast Bångs, Västerfjärden, Stor-
sjön 13-15.4 (Ulf Hultinger, Johan
Södercrantz). 1 ex str NO Gunnar udde,
Sandviken 10.5 (Sören René Johansson).

Från hösten finns tre noteringar om höga
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antal: 348 ex str Östervik Ytterharnäs,
Trösken 30.7 (Mats Westberg). 120 ex str
Vårvik, Sikvik 10.8 (Marcus Bergström, Ar-
vid Löf). 105 ex rast Vårvik, Sikvik 12.8 (Jo-
han Södercrantz, Jan Wärnbäck).
Johan Södercrantz

Mindre strandpipare Charadrius dubius
Ett ex rastar och spelar på översvämmat fält
vid Gammelstilla 14.4 (Johan Södercrantz)
och dagen efter (15.4) hade 3 ex anlänt till

häckningsområdet på Alderholmen (Björn
Jerner, Kenth Elofsson). Dessa fynd slog det
tidigare kända fenologirekordet som var från
Tippen, Inre Fjärden 16.4 1989. Med allt
tidigare vårar kanske vi kan vänta oss att årets
fenologirekord inte håller särskilt länge?
Johan Södercrantz

Sandlöpare Calidris alba
Artens uppträdande i landskapet är välkänt
och relativt konstant genom åren. De adulta

Småsnäppa, Villa Sjötorp, Gävle: Foto: Martin Alexandersson.
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sandlöparna flyttar förbi längs kusten i juli/
augusti och därefter ses mestadels ungfåglar
i augusti/september till början av oktober.
Under 2006 rapporterades 15 fynd av 82
ex under perioden 8.7-29.9. Antalet fynd
och individer månadsvis: juli (5 fynd, 29 ex),
augusti (6 fynd, 24 ex), september (4 fynd,
29 ex).
Johan Södercrantz

Småsnäppa Calidris minuta
Ett mycket anmärkningsvärt fynd från
inlandet i maj av 3 ex på en översvämmad
åker vid Kobron/Norrsidan, Sandviken 15.5
(Sören Réne Johansson). Uppskattningsvis
10000 m2 plöje och åker stod under vatten
i området. Vårfynd är mycket sällsynta på
senare år men förekom t.ex. vid f.d. Mudd-
ret, Inre Fjärden under 70-talet där också
fenologirekordet för arten gjordes 12.5
1976.

Övriga fynd gjordes längs kusten under
perioden 8.7-14.9 fördelade enligt månad
(fynd/antalet individer): juli (1 fynd, 1 ex),
augusti (4 fynd, 5 ex), september (5 fynd, 6
ex).’
Johan Södercrantz

Skärsnäppa Calidris maritima
Under året gjordes två fynd vid Klubb-
stenarna: 1 1K rast 10.10 och 1 1K rast 9.12
(Per Aspenberg). Skärsnäppan är en regel-
bunden men fåtalig gäst vid kusten framför
allt under senhösten. Klubbstenarna, som
består av en grupp kala klipphällar i havet
utanför Eskön, är landskapets i särklass säk-
raste lokal för arten.
Johan Södercrantz

Myrsnäppa Limicola falcinellus
Två ex rast Gammelstilla 1-2.6 (Johan
Södercrantz). Fåglarna rastade tillsammans
med bland annat fyra mosnäppor på en
översvämmad åker i samband med regn och

nordvind. Detta blev andra fyndet i Hofors
k:n. Tillsammans med två fynd i Sandvikens
k:n blev detta alltså landskapets fjärde
inlandsfynd.
Johan Södercrantz

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Sex fynd varav två vårfynd: 1 ex rast Bångs,
Västerfjärden, Storsjön 16.4 (Johan Söder-
crantz). 1 ex spelar Dalkarlsbo 1.5 (Arvid
Löf). 1 ex Hillesjön 16.9 (Tommy Eriksson).
1 ex Eggegrund 29.9 (Daniel Rosengren). 2
ex Avan, Inre Fjärden 3-8.10 (Martin Alex-
andersson, Kenth Elofsson m.fl.). 1 ringm
Eggegrund 11.10 (Mikael Rhönnstad, Patrik
Rhönnstad).
Johan Södercrantz

Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Sent höstfynd: ett ex 6.11 och två ex vid
Orarna 12.11 (Per Aspenberg). November-
fynd är ovanliga hos oss men denna höst var
ovanligt mild och sannolikt fanns det en hel
del beckasiner kvar i landskapet i början av
månaden.
Johan Södercrantz

Dubbelbeckasin Gallinago media
Två fynd av dubbelbeckasin är mycket gläd-
jande då arten inte rapporteras årligen i land-
skapet. Under senare år har de fåtaliga ob-
servationerna utgjorts av höstfynd varför
årets fynd av två spelande fåglar i Mårdäng
var extra välkommet. Tidpunkten är typisk
för de rastlokaler i syd- och mellansverige
där dubbelbeckasin spelar på sin väg mot
nordliga häckplatser. Mer noggrann avlyss-
ning av området runt Mårdängssjön under
våren kanske ger svar på om detta var en
engångsföreteelse eller om här förekommer
regelbundna spel. Höstfyndet stämmer väl
överens med fyndbilden i landskapet då flera
observationer ägt rum vid denna tid.

Två ex spel/sång Mårdäng, Mårdängssjön
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16.5 (Mikael Karlberg). 1 ex Ridskolan, Ler-
vik, Gävle 4.9 ( Johan Eklund, Martin
Alexandersson).
Anders Johansson

Morkulla Scolopax rusticola
Ett vinterfynd: Ett ex Tippen, Inre Fjärden
16.12 (Tommy Eriksson).
Johan Södercrantz

Myrspov Limosa lapponica
Tre vårfynd i maj: 6 ex rast Vårvik, Sikvik 5-
6.5 (Daniel Rosengren, Björn Jerner). 2 ex
str NO 9.5 och 9 ex str NO Gunnar udde,
Sandviken 10.5 (Sören René Johansson). I
övrigt 16 fynd under perioden 23.6-2.9, inga
större sträcksummor finns noterade.
Johan Södercrantz

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Ett lågtryck i månadsskiftet maj-juni innebar
att simsnäppor i rekordantal sågs rastande
kring Eggegrund: 1 hane 27.5, 4 ex 28.5, 16
ex 29.5, 1 ex 30.5, 54 ex 31.5, 41 ex 1.6
(Patrik Wildjang) samt 5 ex 2.6 (Johan
Södercrantz, Per Aspenberg). I samma pe-
riod dök även en brednäbbad simsnäppa upp.

Höstfynd är ovanliga men i år finns ett: 3
1K rast Vårvik, Sikvik 8.9 (Anders Johans-
son).
Johan Södercrantz

Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius
En hona i sommardräkt rastade vid Egge-
grund södra strand under större delen av
dagen den 3.6 (*Johan Södercrantz, Per
Aspenberg). Detta var Gästriklands tredje
fynd av arten.
Johan Södercrantz

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Förbisträckande ungfåglar noterades på
Eggegrund vid två tillfällen i september må-
nad: 1 1K str SV Eggegrund 17.9 (*Urban

Grenmyr, *Gittan Matsson m.fl.). 1 1K str S
Eggegrund 30.9 (*Kalle Källebrink, Ulf Bro-
berg, Daniel Rosengren).
Johan Södercrantz

Dvärgmås Larus minutus
Under våren rapporterades totalt 31 ex på
fyra lokaler under perioden 1.5-22.5. En
anmärkningsvärd notering var de totalt 23
ex som sågs sträcka norrut vid Inre Fjärden
8.5 (Kenth Elofsson m.fl.).

I juli månad rapporterades blott 3 ex.
Merparten av årets fynd är rapporterade i
augusti. Som mest 16 1K vid Vårvik under
perioden 9-16.8 då arten rapporterades
nästan dagligen (Martin Alexandersson
m.fl.). Årets två sist obs gjordes på nämnda
lokal 14.10 då en ungfågel sågs (Björn
Jerner). En summering per månad med
maxantalet individer under en dag samman-
räknat ger maj (31 ex, 5 dagar), juli (3 ex, 3
dagar), aug (77 ex, 12 dagar), okt (2, 2
dagar).
Johan Södercrantz

Skrattmås Larus ridibundus
Årets första obs gjordes märkligt nog redan
i februari då en adult fågel i sommardräkt
sågs vid Lotsstationen, Bönan 2.2 (Björn
Jerner). En annan vinterfågel sågs i Stads-
trädgården 7-12.3 (Hans Lindh m.fl.). Vår-
flyttarna anlände på allvar sista dagarna i
mars.

En högt antal var uppskattningsvis 2500
ex mot V 16.4 vid Alderholmen, Inre Fjär-
den (Johan Södercrantz, Daniel Rosen-
gren). Årets sista fynd var 2 ex vid Klubb-
stenarna 23.11 och möjligen samma (?) 2
ex vid Marskärs udde 24.11 (Björn Jerner,
Per Aspenberg m.fl.).
Johan Södercrantz

Silltrut Larus fuscus
Efter den dramatiska nedgången av landskapets
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häckpopulation med ca 70 procent under
åren 1971-1990 (se Fåglar i X-län 2006)
tycks återhämtningen fortsätta för arten i
Östersjön. En summering av skattat antal
häckande silltrutar på 18 olika förekom-
mande häckningsöar ger en aktuell total-
population häckningssäsongen 2006 i Gäst-
rikland på 180 par. Följande häckplatser hål-
ler kolonier med minst fem par:  Eggegrund
(39 par), Käringen - Lövgrund (31 par), Vit-
grund (27 par), Älghällan inkl Älghällsrevet
(13 par), Klubbstenarna (11 par), Skäl-
stenarna (9 par), Björns båk (7 par), Gåshäl-
lan (7 par) och Gråskälsbådan (7 par).
Per Aspenberg

Vittrut Larus hyperboreus
En 2K vittrut rastade kort på en revel söder
om Orarna 28.4 (*Björn Jerner). Det var
första vittrutfyndet i Gästrikland sedan 2002.
Olle Thyrestam

Tretåig mås Rissa tridactyla
Årtes enda fynd gjordes vid Vårvik, Sikvik
där en 2K-fågel sågs rasta utanför Orarnas
sydstrand 29.4 (*Daniel Rosengren, Esbjörn
Nordlund, Anders Johansson). För övrigt
samma lokal som det enda fyndet under
2005!
Johan Södercrantz

Skräntärna Hydroprogne caspia
Observationer har rapporterats 31 dagar
under perioden 7.5-12.8 fördelade på maj
(1 dag, 1 ex), juni (5 dagar, max 3 ex), juli
(18 dagar, max 17 ex), augusti (7 dagar, max
5 ex). Den stora merparten av fynden görs
som vanligt kring Orarnas sydsida där som
mest 12 ad + 5 1K sågs 23.7 (Mats West-
berg). Det är välkänt att våra skräntärnor till
största del kommer från kolonier i Nord-
uppland och den första ungfågeln dök upp
14.7. Årets fyra fynd utanför Orarna är rap-
porterade från Medflotta, Norrsundet (2 ex

7.7), Trödjefjärden (2 ex 24.7), Inre Fjär-
den (2 ex 31.7) och Ytterharnäs (2 ex 30.7).
Johan Södercrantz

Skräntärna: Foto: Martin Alexandersson.
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Fisktärna Sterna hirundo
Första respektive sista fynd gjordes 16.4 och
1.10, således inga extremfynd.
Johan Södercrantz

Svarttärna Chlidonias niger
En adult svarttärna uppehöll sig vid Orarnas
sydstrand 10-11.5 (*Mats Westberg m.fl.).
Fyndet slog det tidigare fenologirekordet
med en dag.
Johan Södercrantz

Sillgrissla Uria aalge
Tre fynd på typiska lokaler: 1 ex Eggegrund
29.5 (Patrik Wildjang). 1 ex Iggön 8.10
(Magnus Kleist, Christian Löwbeer). 1 ex
Iggöskaten, Iggön 5.11 (Tommy Eriksson,
Mats Westberg).
Johan Södercrantz

Tordmule Alca torda
Ett vinterfynd gjordes vid Iggön 17.12 (Sven
H Jansson). I övrigt 20 fynd av som mest 15
ex vid Eggegrund 3.6 (Per Aspenberg, Jo-
han Södercrantz). Merparten gäller våra
sommargästande tordmular som rapporte-
rades under perioden 28.5-5.8, därefter
gjordes tre höstfynd 25.9-22.10. Trots re-
gelbundna fynd under häckningstid varje år
väntar vi fortfarande på landskapets första
konstaterade häckning.
Johan Södercrantz

Ringduva Columba palumbus
Två höga sträcknoteringar har rapporterats:
minst 5000 ex str NO Alderholmen, Inre
Fjärden 16.4 (Johan Södercrantz, Daniel
Rosengren). 4100 ex str S Söräng, Bodås-
dalgången 30.9 (Kjell Pålsson).

Under vårflyttningen i april kan man ibland
se stora ansamlingar av ringduvor. Även på
hösten kan ansamlingarna vara av betydande
storlek vilket följande observation visar:

minst 1000 ex vid Klappsta, Österfärnebo
22.8 (Olle Mauritzon).
Johan Södercrantz

Turkduva Streptopelia decaocto
Sandvikens k:n: Antalet som vanligt mycket
svårt att uppskatta då en mängd observatio-
ner inkommit från många delar av Sandvi-
kens tätort. Gott och väl 10 par torde finnas
och flera häckningar finns rapporterade av
Sören René Johansson. Enda obsarna utan-
för Sandviken presenteras här: 1 ex Öster-
färnebo k:a 2.1 (Ingvar Torsson), 1 ex
Jäderfors 21.5 (Kjell Pålsson).

Ockelbo k:n 1 ex Åkerby, Ockelbo 26.5 (Kurt
Johansson gnm Anders Johansson).

Gävle k:n: Ingen häckning har rapporterats.
Här presenteras max antal individer sedda
per område: Sjökalla, Hamrånge (1 ),
Strömsbro (1), Stigslund, Gävle (4), Vall-
backen, Gävle (1), Alborga, Valbo (2), Hed-
vägen, Valbo (10).
Johan Södercrantz

Berguv Bubo bubo
Ett par berguvar som höll till i Värmeverkets
höga skorsten vid sjukhuset i Gävle hördes
ropa frekvent under våren och kunde ofta
ses dagtid. Uvarna blev välkända i lokalpres-
sen och inte mindre än 73 observationer in-
kom under perioden 9.1-25.4 vilket visar
vilka publikmagneter uvarna blev. I övrigt
hördes en ropande uv på tidigare känd häck-
lokal i januari samt en ropande uv SO om
Åmot 24.12 (Krister Mild).
Johan Södercrantz

Hökuggla Surnia ulula
Efter den mindre invasionen som nådde oss
hösten 2005 fanns flera kvar in på det nya
året och flera nya individer upptäcktes efter
nyår. Totalt sågs under vårvintern 10 ex varav
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flera var långstannare. I Uppland stannade
flera individer och detta resulterade i två
häckningar och ett häckningsförsök, de för-
sta sedan 1984.

Ockelbo k:n (1 fynd) 1 ex Skältjärnen,
Jädraås 25.2 (Hans Bister, Svante Åberg,
Martin Alexandersson). Hofors k:n (1 fynd)
1 ex Vibyhyttan, Torsåker 18-20.3 (Kjell
Pålsson, Olle Thyrestam). Gävle k:n (6 fynd)
1 ex Långbro, Grinduga 8-19.1 (Tommy
Löfgren, Oskar Löfgren m.fl.). 1 ex Hade-
åsen SO Hade 8.1-5.2 (Ulrik Lötberg, Mi-
kael Malmaeus m.fl.). 1 ex Dalen 28.2 (Carl
Tholin). 1 ex Sjökallafäbodarna, Viksjön 18.3
(Marcus Bergström m.fl.). 1 ex Hillevik,
Hilleviksfjärden 26.3 (Björn Jerner). 1 ex
Älgsjön 26.3 (Gunnar Hallberg).  Sandvi-
ken k:n (2 fynd) 1 ex Östanbyn, Sandviken
14-15.2 (Sören René Johansson). 1 ex Sätra,
Sandviken 17.2-12.3 (Rickard Danielsson
gnm Mats Westberg).
Johan Södercrantz

Hornuggla Asio otus
2006 blev ett mycket magert år med blott
tre konstaterade häckningar: 1 par + 3 pulli
Snötippen, Inre Fjärden 31.5-13.7 (Mats
Westberg m.fl.), häckning/hörda ungar
Stackbo, Valbo 7.7 (Mats Axbrink), häckning/
hörda ungar Vibyhyttan, Torsåker 31.7 (Kjell
Pålsson). Den sistnämnda observation är an-
märkningsvärd då ungar inte hörts tidigare i
området, en rejält sen häckning således.
Några ströfynd på potentiella häcklokaler
har också inkommit: Ginborn/Storsjön,
Brynässältan, Kilen/Årsunda.

Under hösten noterades arten under sju da-
gar på Eggegrund 21.9-12.10 med som mest
5 ex 26.9 då två ex också fångades (Kalle
Källebrink m.fl.). Slutligen en sen individ vid
Villa Rettig 29.10 och 5.11 (Kenth Elofsson).
Johan Södercrantz

Jorduggla Asio flammeus
Ingen konstaterad häckning, men på tre plat-
ser har arten setts i lämpliga biotoper under
häckningstid . Fyra vårfynd samt tre höst-
fynd har rappoterats. Värt att notera är
vinterfyndet från Heden i Bergby den 7 de-
cember. Det var andra året i rad vi har
decemberfynd av arten från denna lokal.
Olle Thyrestam

Nattskärra Caprimulgus europaeus
Sextonex på 6 lokaler 27.5-5.7. Maxantal
per lokal: Björke (4 ), Hillesjön (1 ),
Midsommarbacken, Karinmossen (2 ),
Gysinge (2), Grustag S Årsunda (1), Trekan-
ten, Gammelstilla (6). Den ovanligt höga
noteringen vid Trekanten 19.6 (Martin
Alexandersson, Ulf Hultinger) kan möjligen
innehålla en viss dubbelräkning. De fina spel-
kvällarna är ofta få och kanske underskattar
vi antalet även på kända lokaler?
Johan Södercrantz

Kungsfiskare Alcedo atthis
En säker häckning konstaterades i Testeboån

Jorduggla, Björke: Foto: Martin Alexandersson.
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vid Industrihuset Vävaren i Strömsbro. För-
sta individen sågs 16.4 och första rapporten
om ett par kom 1.6. Under juni-juli sågs pa-
ret flyga till ett bohål i en strandbrink. Enda
observationen av en ungfågel gjordes 19.8
vilket också var årets sista obs på lokalen.
Detta var trejde året i rad som artens lyckats
genomföra häckning på lokalen.

I Gavleån vid Valls hage finns blott fyra
rapporter under perioden 19.5-17.7 men
sannolikt genomfördes häckningsförsök på
lokalen då 2 ex sågs 29.5. Sedan 1999 har
lokalen årligen besökts av kungsfiskare men
häckning har bara konstaterats en gång, det
var 2002.

I övrigt endast ett ströfynd av 1 ex i
Testeboån vid Forsby, Gävle 5.8.
Johan Södercrantz

Gråspett Picus canus
Sammanlagt 110 fynd från 2006 utgör en
ökning jämfört med bara 75 fynd 2005.
Detta trots att flera observatörer oberoende
av varandra hävdar att gråspetten blivit jäm-
förelsevis mindre vanlig under de senaste

åren. Från våren-sommaren härrör iaktta-
gelserna från ca 25 lokaler spridda runt hela
landskapet såväl från norr till söder som öst
till väst. Endast två säkra häckningar är dock
inrapporterade, båda av Bosse Forsling från
norra delen av Gästrikland.

Som vanligt saknas i stort sett högsommar-
fynd. Från perioden 20 juni till 3 oktober
finns bara två observationer! Gråspetten
avslöjar sig främst via flitig ropaktivitet un-
der våren och ses tillika vid fågelmatningar
vintertid. Den är emellertid svårare att finna
vid häckplatsen. Därmed är en uppskattning
av den häckande populationen svår att göra.
En gissning kan hamna på ca 50 häckande
par i landskapet.
Per Aspenberg

Trädlärka Lullula arborea
Fynd under häckningstid finns på nio loka-
ler: 3 sj (max 4 ex 13.8) Björke grustag 9.4-
13.8 (Tommy Eriksson m.fl.). 3 sj Rörbergs
grustag 10.4-20.5 (Björn Jerner m.fl.). 1 sj
Gåsholma 19.4 (Hans Sandblom). 1 sj Grus-
taget V väg 272, Årsunda 21.4 (Mikael
Svensson). 1 ex Bredmossens industriomr.,
Sandviken 17.5-4.6 (Sören René Johans-
son). 2 sj Hadeåsen SO Hade 25.5 (Ulrik
Lötberg, Lars Gustavsson). 1 ex Silverkällan,
Ockelbo 1.6 (Björn Jerner). 1 sj Ljusbrunn,
Bastfallet 10.6 (Johan Södercrantz). 2 ex
Råsjö torv – Lomshed, Lomsmuren 7.8 (Bo
Johnsson).

Övriga fynd: 1 ex str Hästboheden, Tors-
åker 15.4 (Kjell Pålsson). 4 ex rast Östervik,
Ytterharnäs 3.9 (Niclas Eklund, Julia Stigen-
berg). 1 ex rast Stigen, Sandviken 5.9 (Sö-
ren René Johansson). 1 ex Eggegrund 27.9
(Kalle Källebrink, Daniel Rosengren m.fl.).
Johan Södercrantz

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Under 2006 rapporterades blott sex fynd

Skärpiplärka: Foto: Martin Alexandersson.
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varav två majfynd under typisk flyttningstid; 1
ex Eggegrund 22.5 (Patrik Wildjang) och 1
ex Hemlingbybacken, Gävle 23.5 (Kenth
Elofsson). Blott fyra höstfynd 1-16.9 av en-
samma individer är ett mycket magert resul-
tat.
Johan Södercrantz

Skärpiplärka Anthus petrosus
Sex vårfynd och tolv höstfynd. Det finns blott
en handfull inlandsfynd av skärpiplärka i
Gästrikland men denna vår rapporteras två
ex! 1 ex sågs och hördes på Ovakos industri-
område i Hofors 5.4 (Kjell Pålsson) och 1 ex
i sommardräkt rastade på en översvämmad
åker vid Alborga, Valbo 13.4 (Johan Söder-
crantz). Dessa fynd passar väl in i artens vår-
flyttning. I övrigt fyra vårfynd: 1 ex Alder-
holmen, Gävle 30.3-13.4, 1 ex Villa Rettig
13.4, 1 ex Orarna 7.5, 1 ex Eggegrund 28.5.
Höstfynden är från Eggegrund och Klubb-
stenarna 1.9-10.10 (11 fynd, ca 14 ex).
Johan Södercrantz

Forsärla Motacilla cinerea
Mycket tack vare Björn Jerners noggranna
uppföljning av för arten lämpliga biotoper
längs vattendrag i stora delar av landskapet
har vi fått in rapporter från många nya lo-
kaler under 2006. Bedömningen blir 15
säkra, 3 troliga och 8 möjliga häckningar!

Gävle k:n (5 säkra, 1 trolig, 1 möjlig)
Häckningar bedömdes som säkra på följande
fem lokaler: Mackmyra bruk, Valbo; Tolv-
fors, Gävle; Strömsbro, Gävle; Forsby, Gävle;
Vifors, Hamrånge. Vid Viksjö sågs ett par 13.7
och där är en häckning trolig. En ensam få-
gel vid Kvarndammen i Bergby 4.7 indikerar
en möjlig häckning.

Hofors k:n (3 säkra, 2 troliga). Häckningar
bedömdes som säkra på följande tre lokaler:
Prästhyttan, Torsåker; Berg, Torsåker;
Robertsholm, Hofors. Troligen genomfördes

häckning även vid Vibyhyttan (1 par 25.4-
23.7) och i Gammelstilla bruk (1 ex varnar
2.6).

Ockelbo k:n (2 säkra, 2 möjliga ).
Häckningar bedömdes som säkra på följande
två lokaler: Jädraås och Masungsdammen,
Åmot. Vid Åkerby, Ockelbo sågs ett par 29.5
och vid Ivantjärnshedens kraftverk, Jädraås
sågs en individ 20.7.

Sandvikens k:n (5 säkra, 5 möjliga)
Häckningar bedömdes som säkra på följande
fem lokaler: Kungsfors, Järbo; See-dammen,
Järbo; Jäderfors Holme, Jäderfors;
Gammeldammen och Gammelhammaren,
Åshammar. Möjliga häcklokaler var också
Kraftverket, Finnäs, Järbo (1 hane 26.5-
7.6), Bro, Storvik (1 hane 4.5), Sågdammen,
Åttersta, Åshammar (1 hona + 2 1K 1.9),
Åttersta hytta, Åshammar (1 hane 22.8-
11.9), Gysingeforsarna, Gysinge (1 ex var-
nar 15.8).
Johan Södercrantz

Sädesärla Motacilla alba
En sädesärla höll till inne på Duvbackens re-
ningsverk vid Villa Rettig 21.12-31.12 (Jo-
han Södercrantz m.fl.). I samband med
denna observation berättade en av de an-
ställda på reningsverket att sädesärlan även
setts 19.11 på samma lokal.
Johan Södercrantz

Sidensvans Bombycilla garrulus
Liksom 2005 gjordes ett sensommarfynd vil-
ket är mycket anmärkningsvärt: 1 ex Gran-
skogen, Planmyr, Norrlandet 9.8 (Martin
Alexandersson, Mikael Svensson).
Johan Södercrantz

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
I början av året gjordes fynd under perio-
den 2.1-15.3 av enstaka ex på följande lo-
kaler: Stadsträdgården/Gävle, Länsstyrelsen/
Gävle, Grinduga, Rudsjön och Nälltärnan/



Fåglar i X-län nr 3-07
82

Trödje. Under inledningen av den milda hös-
ten fanns det många gärdsmygar kvar och
högsta noteringen i november var hela 8 ex
vid Villa Rettig 15.11 (Kenth Elofsson). I de-
cember gjordes fynd på fem lokaler av totalt
9 ex.
Johan Södercrantz

Rödhake Erithacus rubecula
Följande fyra vinterfynd har rapporterats:
1 ex Rudsjöstrand, Bomhus 2.1-10.3 (Hå-
kan Söderman m.fl.). Max 5 ex Villa Rettig
3.11-31.12 (Kenth Elofsson m.fl.). 1 ex
Silverbäckarna, Trödjefjärden 20.11 (Björn
Jerner). 1 ex Hagaström 24.12 (Mats West-
berg).
Johan Södercrantz

Näktergal Luscinia luscinia’
Näktergalen förekommer lokalt med stora
tätheter i landskapet. Kring Gävle finns flera
sådana områden (bl.a. runt Inre Fjärden och
Mårdängsjön) där antalet sjungande indivi-
der är mycket svårt att räkna. Ett försök till
uppskattning per kommun ger ca 103 ex:
Sandviken (28), Hofors (6), Ockelbo (1),
Gävle (68).
Olle Thyrestam

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros’
En konstaterad häckning i Trödje, en möjlig

häckning i Oppala samt ett fynd från
Bredmossens industriområde i Sandviken
där arten häckade 2005. Gävle k:n: Ett par
häckade (minst en 1K) Trödje 21.4-19.9
(Lars Strindberg, Björn Jerner, Johan Söder-
crantz m.fl.). 1 par Oppala, Mårdängsjön
26.4-19.6 (Daniel Rosengren, Anders Jo-
hansson m.fl. ). Sandviken k:n: 1 honf
Bredmossens industriomr., Sandviken 15.5
(Sören René Johansson).
Olle Thyrestam

Ringtrast Turdus torquatus
Tre vårfynd under normal tid: 1 ex Dalkarls-
bo 24.4 (Arvid Löf). 1 hona Järvstaängarna,
Järvsta 26-29.4 (Kenth Elofsson, Daniel
Rosengren, Mats Westberg m.fl.). 1 honf
Stadsparken, Sandviken 27.4 (Sören René
Johansson).
Johan Södercrantz

Taltrast Turdus philomelos
Ett sent höstfynd har rapporterats: 1 ex
Tippen, Inre Fjärden 19.11 (Marcus Berg-
ström, Martin Alexandersson, Håkan Söder-
man).
Johan Södercrantz

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Ett sent höstfynd: 1 ex Tippen, Inre Fjärden
18.11 (Anders Johansson). En mycket stor
ansamling av 75 ex sågs vid Gammelstilla
14.4 (Johan Södercrantz).
Johan Södercrantz

Gräshoppsångare Locustella naevia
C:a 50 sjungande individer är en ganska
normal summa. Antalet individer per kom-
mun: Sandvikens k:n (31), Gävle k:n (15)
Hofors k:n (4), Ockelbo k:n (0)
Johan Södercrantz

Flodsångare Locustella fluviatilis
Efter ett par magra år kunde vi 2006 åter

Rödhake: Foto: Martin Alexandersson.
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glädja oss över flera observationer av flod-
sångare, men bortser man från de två före-
gående åren så kan sex fynd betraktas som
en normal årssumma. Vi kan dock inte ute-
sluta att de två fynden av sjungande fågel
från Tippen-området i Gävle avser samma
individ. Extra intressant är den ungfågel som
ringmärktes på Tippen under sensommaren!
Kanske härrör den från en lyckad häckning
efter en av de revirhävdande fåglarna på
platsen?

Gävle k:n 1 sj. Snötippen, Inre Fjärden 29.5-
2.6 (Kjell Wallin, Stefan Flodin m.fl.). 1 sj.
Tippen, Inre Fjärden 4-23.7 (Rony Karlberg,
Johan Södercrantz m.fl.). 1 1K ringm Tippen,
Inre Fjärden 26.8 (Stefan Flodin, Pia Hed-
blom, Kjell Wallin, Hans Wallén). 

Sandviken k:n 1 sj. Fiskängstjärn, Sandvi-
ken 16.5 (Sören René Johansson). 1 sj.
Österfärnebo k:a, Österfärnebo 9-12.6 (Jo-
han Södercrantz m.fl.). 1 sj. Ingalund, Sand-
viken 10-11.6 (Johan Södercrantz m.fl.).
Anders Johansson

Kärrsångare Acrocephalus palustris
Ca 20 ex rapporterades under 2006 förde-
lade per kommun: Gävle k:n (18), Hofors
k:n (2).
Olle Thyrestam

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Två fynd har rapporterats: 1 sj. Forsbacka
28.5-12.6 (Kjell Moreborg, Ulf Hultinger
m.fl.). 1 ex Näsbysjön, Storvik 30.5 (Åke
Halvarson).
Johan Södercrantz

Rödstrupig sångare Sylvia cantillans
En 2K hane rödstrupig sångare ringmärktes
på Eggegrund 3.6 (Per Aspenberg, Johan
Södercrantz). Detta blev landskapets och
Eggegrunds andra fynd av arten. Landska-
pets första fynd var en hona som ringmärktes

9.6 1993. Årets fynd har ännu inte gran-
skats av raritetskommittén.
Anders Johansson

Svarthätta Sylvia atricapilla
Enstaka svarthättor ses nästan årligen vin-
tertid i Gästrikland kring fågelbord. Under
2006 rapporterades sex svarthättor (fem
hanar, en hona) vilket delvis kan förklaras
av att fler fågelintresserade rapporterar sina
fågelbordsobservationer i Svalan.

Vinterfynd: 1 hane Hemlingby 8-10.1 (Hans
Rudhe m.fl.) 1 hane Villastaden, Gävle 11.1
(Folke Stenström) 1 hona Stenebergsparken,
Brynäs 15.1 (Kenth Elofsson) 1 hane Sätra
28.2 (Hans Lindh) 1 hane Fågelmatningen
vid fd Kumsumlagret, Gävle 24-28.11 (Björn
Jerner m.fl.) 1 hane Villa Rettig 3-17.12 (Ar-
vid Löf m.fl.)
Olle Thyrestam

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Majoriteten av lundsångarna i Gästrikland
utgörs av vårfynd från Eggegrund. Årets
fyndbild utgör inget undantag.

1 ex ringm Eggegrund 23.5 (Patrik Wild-
jang). 2 ex ringm Eggegrund 1.6 (Patrik
Wildjang).
Anders Johansson

Taigasångare Phylloscopus inornatus
Under perioden 18 september till 13 okto-
ber påträffades taigasångare under tolv olika
dagar på Eggegrund. Totalt fyra olika indivi-
der blev ringmärkta. Observationerna rörde
sig genomgående om enstaka exemplar, men
den 2 oktober fanns minst två olika indivi-
der på ön(en med och en utan ring).
Per Aspenberg

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
En mycket sen grönsångare ringmärktes på
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Eggegrund 4.10 (Patrik Wildjang, Marcus
Bergström, Arvid Löf m.fl.).
Johan Södercrantz

Mindre flugsnappare Ficedula parva
Mindre flugsnappare är en regelbunden gäst
på Eggegrund under vårflyttningen. Under
våren ringmärktes där fyra individer och
samtidigt gjordes ett flertal fältobservationer.
Fåglarna rastar oftast en mycket kort tid på
ön innan de drar vidare och att de sitter och
sjunger under morgontimmarna är inte
ovanligt. På fastlandet finns två observatio-
ner av revirhävdande fåglar, varav den ena
utgörs av en fågel som under nära två veckor
uppehöll sig kring motionsspåren vid Sätra-
Stigslund, Gävle. Under hösten finns två fält-
observationer från Eggegrund.
Anders Johansson

Skäggmes Panurus biarmicus
Normalt uppträdande med vinter och höst-
fynd. De flesta rapporterna kommer från
Villa Rettig med som mest 9 ex. Ett par ob-
servationer har även gjorts på enstaka indi-
vider vid Snötippen och Muddret vid Inre
Fjärden vilka ligger inärheten av Villa Rettig.
Dessutom ett fynd på Orarna, sidan mot Sik-
vik.

9 ex Reningsverket, Fågeltornet, Villa Rettig,
Gävle k:n 3.1-28.4 (Kenth Elofsson). 5 ex
Orarna, Gävle k:n 15.1 (Daniel Rosengren).
1 ex Tippen, Inre Fjärden, Gävle k:n 15.10-
18.11 (Olle Thyrestam, Kenth Elofsson). 3
ex Villa Rettig, Gävle k:n 29.10-27.12
(Kenth Elofsson, Daniel Rosengren).
Olle Thyrestam

Pungmes Remiz pendulinus
Första fynden i Gästrikland! En hane på-
träffades vid Reningsverksdammarna, Villa
Rettig 12.5 (*Daniel Rosengren, *Kenth
Elofsson m.fl.) och hade redan vid upptäckten

byggt ett halvfärdigt bo. Hanen byggde på
detta bo flitigt under maj men allt mer spo-
radiskt efter hand. Sedermera påträffades
ett nytt halvfärdigt bo den 11.6 av Kenth
Elofsson vid den s.k. T-udden som ligger c:a
400 meter längre österut i samma område.
Sista observationen gjordes 16.6. Enligt obe-
kräftad uppgift upptäcktes pungmesen drygt
en vecka tidigare (c:a 5:e maj) av Wolf Jo-
hansson.
Johan Södercrantz

Lavskrika Perisoreus infaustus
1 ex observerades under älgjakt vid
Nybodarna, Järbo 3-4.10 (Sture Häll gnm
Björn Jerner). Fyndet är intressant eftersom
det är ovanligt långt söderut i landskapet.
Johan Södercrantz

Pungmes: Foto: Martin Alexandersson.
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Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Fyndbilden är lika den från 2005 vad be-
träffar antalet fynd, 137 mot fjolårets 130.
Precis som tidigare härrör nästan alla iaktta-
gelser (95%) från gävleområdet där nöt-
kråkor med skiftande raskaraktärer (smal-
och tjocknäbbade) provianterar på cembra-
tallfrön. Nötkråkorna i cembratallar började
ses i mitten av juni med ökande frekvens fram
genom månaderna juli och augusti. I början
av september klingar förekomsten av till fem-
ton oktoberfynd och två novemberfynd. Ef-
ter 19 november finns inga iakttagelser från
Gävle.

Endast en observatör (Sören Renée Jo-
hansson) har levererat obsdata från Sandvi-
ken. Under augusti-september hittade han t
ex relativt stationära tillhåll för minst 2 ex i
centrala Sandviken resp 3 ex vid Hedgrind.
Detta tyder på att det också finns en grupp
nötkråkor med hemvist i Sandviken-områ-
det. De födosökande fåglarna i gävleområdet
transporterar ut hamstrade cembrafrön så-
väl norr, väster som söderut från tätorten,
vilket indikerar häckrevir i många riktningar
runt staden.
Per Aspenberg

Råka Corvus frugilegus
Under vårflyttningen sågs c:a 45 ex vilket är
betydligt fler än vad som setts de senaste åren.

Uppskattat antalet individer under våren
fördelade i tid och antal per kommun: Sand-
viken: 10 ex (28.3-16.4). Hofors: 6 ex
(14.4-5.6). Gävle: 29 ex (22.3-11.5)

Ett sommarfynd av en adult fågel tillsam-
mans med kajor vid Bysjön, Bodås 5.6 (Jo-
han Södercrantz) avviker från fyndbilden.
Fynd av enstaka råkor sommartid görs ib-
land. Under hösten rapporterades två fynd
(4 ex, 2-14.10). Johan Södercrantz

Svartkråka Corvus corone corone
Årets fynd av svartkråka är det fjärde sedan

2003. Observationer i april - maj dominerar
fyndbilden i landskapet.

1 ex Silverbäckarna, Trödjefjärden, Gävle k:n
22.5 (Björn Jerner).
Anders Johansson

Stare Sturnus vulgaris
Enstaka starar övervintrar årligen i landska-
pet. En större flock rapporterades under
våren samt ett flertal större flockar under
hösten.

Vinterfynd: 4 ex Forsbacka soptipp 5.1-8.2
(Ulf Hultinger). 1 ex Hamrångefjärden
22.12 (Marcus Bergström).

Stora antal: 1000 ex Gammelstilla 14.4 (Jo-
han Södercrantz). 700 ex Stenbryggan 7.8-
30.8 (Sören René Johansson). 800 ex
Tippen, Inre Fjärden 8.9 (Martin
Alexandersson). 500 ex Hille 17.9 (Mikael
Svensson m.fl.). 520 ex str S Söräng, Bodås
24.9 (Kjell Pålsson). 500 ex Eggegrund 29.9
(Kalle Källebrink m.fl.). 600 ex Vårvik, Sik-
vik 3.10 (Björn Jerner)
Olle Thyrestam

Gulhämpling Serinus serinus
Landskapets 5:e och 6:e fynd. En över-
flygande och lockande individ sågs vid Villa
Rettig när Gävle Fågelklubb hade exkursion
14.5 (Mikael Svensson m.fl.) och 1 ex hör-
des lockande vid Sjötorp 20.5 (Tommy Er-
iksson). Tidigare år har det noterats två
sjungande hannar och två sträckande indi-
vider.
Olle Thyrestam

Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Över 20 fynd är en god årssumma. Flera
stora flockar finns rapporterade från Gävle
k:n med bl.a. hela 60 ex vid Iggön den 16.12,
vilket är ett sent datum för arten i landskapet.
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Hofors k:n. 2 ex Hästboheden, Torsåker
11.4 (Kjell Pålsson). 15 ex Gammelstilla 14.4
(Johan Södercrantz). 1 str S Söräng, Bodås-
dalgången 29.10 (Kjell Pålsson).

Gävle k:n. Max 24 ex Tippen, Inre Fjär-
den 4-20.4 (Kenth Elofsson m.fl.). Max 80
ex Alborga, Valbo 9-22.4 (Mats Westberg,
Johan Södercrantz, Anders Johansson m.fl.).
Max 40 ex Alderholmen, Inre Fjärden 15-
22.4 (Björn Jerner, Kenth Elofsson, Johan
Östberg m.fl.). 10 ex Rastplatsen, G:a E4,
Mårdängsjön 25.4 (Daniel Rosengren). 30
str S Vårvik, Sikvik 14.10 (Björn Jerner). 1
ex Snötippen, Inre Fjärden 15.10 (Kenth
Elofsson). 1 ex Vårvik, Sikvik 15.10 (Björn
Jerner). 50 ex Silverbäckarna, Trödjefjärden
23.10 (Björn Jerner). 10 ex Vårvik, Sikvik
28.10 (Björn Jerner). 1 ex Vårvik, Sikvik
30.10 (Mats Westberg). 1 ex Vårvik, Sikvik
8.11 (Björn Jerner). 10 ex Vårvik, Sikvik
9.11 (Björn Jerner, Hans Lindh). 1 ex Vår-
vik, Sikvik 23.11 (Björn Jerner). 18 ex Gävle
9.12 (Arnold Larsson). 60 ex Iggöskaten,
Iggön 16.12 (Olle Thyrestam).

Sandviken k:n. 19 ex Hembygdsgården,
Årsunda 14.4 (Johan Södercrantz). 46 ex
Bastfallet 15.4 (Johan Södercrantz). 2 str N

Norrån, Österfärnebo 15.4 (Johan Söder-
crantz).
Anders Johansson

Snösiska Carduelis hornemanni
I vanlig ordning observeras de flesta snösis-
kor vid fågelmatningar eller i samband med
ringmärkning ute på Eggegrund.

Gävle k:n. 1 ex Heden 27, Bergby 22.1 (Mar-
cus Bergström). 10 ex ringm Eggegrund 2-
6.10 (Patrik Wildjang m.fl.). 1 ex ringm
Tippen, Inre Fjärden 14.10 (Kjell Wallin,
Stefan Flodin m.fl.). 1 ex Villa Rettig 3.11
(Kenth Elofsson). 2 ex Vårvik, Sikvik 8-9.11
(Björn Jerner). 1 ex Tippen, Inre Fjärden
18.11 (Olle Thyrestam).

Sandviken k:n. 1 ex Hedgrind, Sandviken
18.1-19.3 (Ulf Hultinger). 1 ad hane Stor-
vik 20.1 (Björn Jerner).
Anders Johansson

Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Fem fynd av elva ex har rapporterats under
perioden 30.8-22.12: 2 ex Sälgsjön 30.8
(Kenth Elofsson). 4 ex Vårvik, Sikvik 14.10
(Björn Jerner). 2 ex Sälgsjön 17.10 (Kenth

Tallbitar, Vallbacksparken, Gävle: Foto: Martin Alexandersson.
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Elofsson). 2 ex Kittan, Rönnbacken 22.12
(Johan Södercrantz). 1 ex Kungsbäck 22.12
(Olle Thyrestam). Decemberfynden avviker
från det normala fyndmönstret.
Johan Södercrantz

Tallbit Pinicola enucleator
En svag flyttrörelse av tallbitar märktes av
under hösten. Första obsen gjordes vid Iggön
där 10 ex sågs 28.10 (Johan Södercrantz,
Daniel Rosengren). Efterföljande dag gjor-
des fyra fynd på olika håll i landskapet varav
höstens högsta notering om 20 ex vid Iggön
(Anders Johansson). Totalt rapporterades
16 fynd av c:a 56 ex fördelade per månad
(fynd/individer): okt (5/34), nov (6/17), dec
(4/5).
Johan Södercrantz

Lappsparv Calcarius lapponicus
Tre vårfynd (6 ex, 12.4-5.5) och tio höst-
fynd (17 ex, 1.9-30.9) har rapporterats.
Johan Södercrantz

Snösparv Plectrophenax nivalis
Ett udda fynd är värt att uppmärksamma.
Vid Murgården i Ockelbo höll en snösparv
till under vintern. Den åt av säd som lagts ut
och var mycket orädd. Några skådare be-
sökte gården och obsar finns rapporterade
30.1-27.2 (Hans Lindh, Ulf Hultinger m.fl.).

Drygt 40 observationer (en del rör san-
nolikt samma flockar) rapporterades under
våren (23.3-17.4). Största flocken var ca 75
ex vid Överhärde, Valbo 31.3-1.4 (Björn
Jerner m.fl.). Under hösten gjordes åtta fynd
(9.10-2.11) av som mest 19 ex str SV Vår-
vik, Sikvik 2.11 (Björn Jerner).
Johan Södercrantz

Ortolansparv Emberiza hortulana
Fynd under häckningstid finns rapporterat
endast på en lokal 2006: 2 ex Söräng, Bodås-
dalgången 27.5-5.6 (Kjell Pålsson, Johan

Södercrantz). På samma lokal gjordes hös-
tens enda fynd: 1 ex str S och 2 ex rast Söräng,
Bodåsdalgången 20.8 (Kjell Pålsson).

Vårfynd: 1 ex Bysjön, Bodåsdalgången 6.5
(Kjell Pålsson). 1 hane sj. Tippen, Inre Fjär-
den 12.5 (Kenth Elofsson). Max 5 ex
Ridskolan, Lervik 13-16.5 (Daniel Rosen-
gren, Mikael Svensson m.fl.). 1 hona Lom-
sjön, Lomsmuren 21.5 (Johan Östberg).
Eggegrund: 1 ex 27.5, 1 hona 28.5, 1 ex 1.6
(Patrik Wildjang).
Johan Södercrantz

Videsparv Emberiza rustica
Efter bottenåret 2005 då endast ett fynd
rapporterades är det glädjande med hela 16
höstfynd under 2006. De flesta fynden
gjorde på Eggegrund och vid Tippen, Inre
Fjärden.

Eggegrund (6 ex): 2 ex 28.8, 1 ex 3.9, 1 ex
ringm 18.9, 1 ex ringm + 1 ex 19.9.
Tippen, Inre Fjärden (8 ex): 1 ex 1.9, 1 ex
4.9, 1 ex 5.9, 1 ex ringm + 1 ex 9.9, 1 ex
10.9, 1 ex ringm 14.9, 1 ex 17.9.
Övriga fynd: 1 ex Villa Rettig 2.9 (Kenth
Elofsson). 1 ex Orarna 11.9 (Per
Aspenberg).
Johan Södercrantz

Sävsparv Emberiza schoeniclus
Liksom vintern 2005 gjordes fler vinterfynd
än normalt. Här presenteras fynden med
maxnoteringar per månad och lokal:
Snötippen, Inre Fjärden (nov: 1 ex), Tippen,
Inre Fjärden (nov: 2 ex), Bönan (jan: 4 ex,
feb: 2 ex), Villa Rettig (jan: 3 ex, feb: 7 ex,
mar: 8 ex, nov: 1 ex, dec: 1 ex).
Johan Södercrantz

Foto framsidan: Skäggmes, Villa Rettig,
Martin Alexandersson.
Foto baksidan: Skärsnäppa, Klubbstebarna,
Martin Alexandersson.




