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  Järvafältets Ornitologiska Klubb 

Efter vårens breddning av kanaler vid Säby strandängs öar, 
befriades skrattmåskolonin från oönskade besök av preda-
torer som t ex rävar. Antalet flygga måsungar blev p g a 
detta 400-500 st i år och därmed bör förhoppningsvis den 
negativa trenden av en minskande måskoloni upphört.  

 

Sämre häckningsresultat noterades tyvär r  för  flera av 
om-rådets fåglar. Gäller bl a för gäss, änder och vadare vars 
antal flygga ungar var färre än tidigare och för första gången 
i s k modern tid häckade inga knölsvanar på norra Järva. 
Dessutom minskar bl a rödlistade arter som sånglärka, ängs-
piplärka och buskskvätta i antal. Detta beror till stor del på 
exploateringen av Barkarby flygfält, vilket under omätbar 
lång tid utgjort viktig häckningslokal för dessa arter.  
  
På norra delen av Järvafältet observerades således  
182 arter, vilket utgör  det lägsta årsantalet sedan år  
2002.  
 

För att summera antalet arter, som observerats på hela  
Järvafältet under år 2017, ska listan över den norra  
delens 182 arter kompletteras med följande två arter:  
alfågel och svarthakad buskskvätta.  
Dessa båda arter observerades på den södra delen av Järva- 
fältet, men inte på den norra. 
Detta resulterar i att totalt 184 arter observerades  
på hela Järvafältet under år 2017. 
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Under år 2017 observerades 182 arter på norra 
Järvafältet, vilket tyvärr utgör ett lägre årsantal  
än normalt. 
Det allra högsta årsantalet för området är 199 ar-
ter, vilket observerades år 2012. 
 

Under året upptäcktes fyra nya arter på Järva-
fältet, vilka aldrig tidigare observerats i området. 
Av dessa sågs nilgås, vitvingad trut och brand-
kronad kungsfågel på fältets norra del.  
Årets fjärde nya art, som var svarthakad busk-
skvätta, sågs endast på den södra delen (Örs  
hästhagar nordväst om Råstasjön).  
 

Bland årets rariteter på norra Järvafältet fanns dessutom  
sjöorre, ejder, ägretthäger, röd glada, stäpphök, vaktel, 
skäggmes och tallbit. 
 

Beträffande häckningar upplevs det naturligtvis som positivt, 
att det även i år gick mycket bra för områdets bruna kärrhökar 
och fiskgjusar liksom sannolikt även för Säbysjöns rördromar  
 

Av områdets tre storlomspar visade det södra paret i Säbysjön 
upp ungar (2 st), men av dessa blev tyvärr bara en unge flygg. 
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KNÖLSVAN 
HÄCKNINGAR: 

För första gången på rejält många år 
häckade inga knölsvanar vid någon av 
sjöarna på norra Järvafältet. 
 

SÅNGSVAN 
HÄCKNINGAR: 

Väsby sjöäng: 1 par fick 5 ungar, men  
av dessa blev bara 3 st flygga (ES mfl). 
Säbysjöns norra del: 1 par fick 4 ungar 
som alla blev flygga. 
STRÄCKANDE SÅNGSVANAR: 

Under vårsträcket sågs totalt ca 650 st 
sångsvanar och under höststräcket, fram 
till årets slut, totalt ca 1180 st. 
 

SÄDGÅS 
Under vårsträcket observerades 360 st 
sädgäss och under höststräcket ca 540 st.  
Under detta år sågs, i likhet med de allra 
flesta åren, ingen sädgås rasta i området.  
 

SPETSBERGSGÅS 
15/3 1 ex. sträckte med 10 st sädgäss 
över 30-meterskärret (JOK). 
21/3 2 ex. sträckte över 30-meterskärret 
(TC,PA,OB mfl). 
18/9 2 ex. sträckte över 30-meters (JOK). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2003- 4 ex/04- 3 ex/06- 6 ex/07- 2 ex. 
2008- 1 ex/09- 4 ex/11- 6 ex/12- 1 ex. 
2013- 11 ex/14- 7 ex/15- 2 ex/16- 21 ex. 
2017- 5 ex. 
 

BLÄSGÅS 
17/3 1 ex. sträckte med sädgäss över 30-
meterskärret och Fornborgsberget (JOK). 
21/3 4 ex. sträckte över 30-meterskärret 
(PA,OB,TC mfl). 
ANTAL OBSAR UNDER 1990- O. 2000-TALET:  
1994- 2 ex/96- 17 ex/97- 1 ex/99- 1 ex. 
2000- 4 ex/01- 2 ex/03- 3 ex/04- 4 ex. 
2005- 5 ex/06- 70 ex/07- 37 ex/08- 2 ex. 
2010- 4 ex/11- 5 ex/12- 79 ex/13-14 ex. 
2014- 11 ex/15- 5 ex/16- 82 ex varav en 
grupp med 50 ex/2017- 5 ex.  
 

FJÄLLGÅS 
13/3 1 ex. sträckte tillsammans med en 
grågås över 30-meters (PA,OB,TC mfl). 
OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-
TALET: 

2002.08.31-10.02 1-2 ex. flög öster om 
Fornborgsberget med vitkindade gäss. 
2012.09.27 2 ex. sträckte över 30-meters. 
2017.03.13 1 ex. sträckte över 30-meters. 
 

GRÅGÅS 
Antalet häckande par var det lägsta på 
flera år.  
Det dåliga häckningresultatet kan möj-
ligen förklaras av en onormalt kylig vår. 
HÄCKNINGAR: 

Säby strandäng: 2 kullar med vardera  
3 ungar. 
Väsby sjöäng: 1 kull med 3 ungar. 
 

(GRÅGÅS x KANADAGÅS) 
I likhet med tidigare år sågs adulta hybri-
der i bl a Ravalen och Säbysjön.  
Ingen blandhäckning med lyckat resultat, 
d v s flygga ungar, noterades i år.  

KANADAGÅS 
HÄCKNINGAR: 

Säbysjön: ca 6 kullar (JW). 
Ravalen: 1 kull (GSI). 
STORT ANTAL RASTANDE: 

28/9 ca 180 ex. övernatt i Säbysjön (PA).  
3/10 ca 500 ex. övernatt i Säbysjön (HQ). 
 

NILGÅS 
7/6 1 ex. rastade på Säby strandäng 
(PF,OB mfl). 
Utgör första fyndet av arten på Järva-
fältet. 
 

VITKINDAD GÅS 
Totalt observerades endast 2 st rastande 
vitkindade gäss i området.  
Arten har aldrig valt att rasta i något stör-
re antal på norra delen av Järvafältet. 
Däremot på den södra delen. 
 

BLÄSAND 
Under september-oktober rastade flera 
bläsänder än normalt i Säbysjön och då 
främst i sjöns norra del.  
Största antal noterades den 13-21/9 med 
ca 200 ex (PF,JW mfl). 
Noterbart: 
Den 16/7 rastade en sändarmärkt bläs-
andshona i södra Säbysjön.  
Anden sannolikt märkt i nordvästra USA.  
 

SNATTERAND  
HÄCKNINGAR: 
Säbysjön: 2-3 kullar (JW,PA).  
Järfälla kyrkparksdamm: 1-2 kullar. 
 

KRICKA 
Ingen häckning konstaterad i området. 
Under våren uppvaktade en krickahanne 
en gräsandshona vid Järfälla kyrkdamm. 
VINTEROBSERVATION: 

Samma hanne som ovan fanns kvar i 
kyrkdammen under hela december,  
STÖRRE ANTAL RASTANDE: 

1/4 40 ex. rastade södra Säbysjön (US).  
25/4 40 ex. vid Säby strandäng (KSJ). 
 

GRÄSAND 
HÄCKNINGAR- DELVIS UPPSKATTAT: 
Säbysjön: minst 6 kullar (OB). 
Ravalen + Bögs våtmark: 2-3 kullar. 
Väsby sjöng: 2-3 kullar. 
Översjön: 1-2 kullar.  
Järfälla kyrkparksdamm: 1-2 kullar. 
 

STJÄRTAND  
7/5 1 par rastade Säby strandäng (JOK). 
20/5 1 par överflyg södra Säbysjön (HQ). 
10-19/9 1 ex. rast i norra Säbysjön (JW). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 5 ex/01- 6 ex/02- 2 ex/03- 6 ex.   
2004- 9 ex/05- 32 ex/06- 27 ex. 
2007- 47 ex/08- 2 ex/2009- 65 ex. 
2010- 5 ex/11- 19 ex/12- ca 100 ex. 
2013- 9 ex/14- 10 ex/15- 27 ex/16- 5 ex. 
2017- 5 ex. 
 

 
 
 

  

ÅRTA 
3/5 1 ex. hanne rastade Säby strand (KJ). 
27/5 1 ex. hanne rastade Järfälla kyrk-
damm (BJH mfl). 
Två fynd år 2017 och 1 par år 2016 visar 
att arten blivit allt sällsyntare i området. 
 

SKEDAND 
Under häckningstid uppehöll sig sked-
andspar vid Väsby sjöäng och södra de-
len av Säbysjön, men tyvärr upptäcktes 
inga skedandsungar. 
 

BRUNAND 
HÄCKNINGAR: 

Säbysjön, södra delen: 3 kullar (JOK). 
Ravalen, norra delen: 1 kull (RJ). 
 

Färre antal häckande par i området jäm-
fört med tidigare under 2000-talet. 
  

VIGG 
HÄCKNINGAR: 

Säbysjön, södra delen: 1-2 kullar (JOK). 
STÖRRE ANTAL: 
5/4 75 ex. rastade i Ravalen (MW). 
 

SJÖORRE 
23/9 1 ex. sträckte över Ålsta (MN). 
OBSERVATIONER AV RASTANDE SJÖORRAR 
UNDER 2000-TALET: 

2004.05.02:  1 ex. hanne i Ravalen. 
2008.05.10-11: 1 ex. hona i Säbysjön. 
2009.04.13: 1 ex. hanne i Ravalen. 
2016.10: 1 ex. rastade i Ravalen. 
 

EJDER 
5/4 2 ex. (hannar) sträckte över  
Ravalen (MW). 
OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-
TALET: 

2006.04.29 1 ex. sträckte över 30-meters. 
2007.04.14 16 ex. sträckte 30-meters. 
2017.04.05 2 ex. sträckte över Ravalen. 
 

KNIPA 
HÄCKNINGAR- DELVIS UPPSKATTAT: 
Säbysjön: 2-3 kullar (JOK).  
Ravalen: 2-3 kullar, skattat.  
Järfälla kyrkparksdamm: 1 kull, vilket 
utgör den första lyckade häckningen på 
lokalen. 
STÖRRE ANTAL: 
8/11 74 ex. i Ravalen (MW). 
 

SALSKRAKE  
Under våren rastade totalt ca 10 st sals-
krakar i Ravalen och Säbysjön. 
Under hösten rastade totalt ca 25 st sals-
krakar i dessa båda sjöar. 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN  
UNDER 2000-TALET: 

2001- 31 ex/02- 2 ex/03- 7 ex. 
2004- 1 ex/05- 2ex/06- 0 ex/07- 0 ex. 
2008- 1 ex/09- 4 ex/10- ca 25 ex. 
2011- 35-40 ex/12- 13 ex/13- 2 ex. 
2014- 7 ex/15- 11 ex/16- 15 ex. 
2017- 35 ex.  
 

STORSKRAKE 
Under våren observerades som nor- 
malt tämligen få sträckande/rastande  
storskrakar.  
Även under höststräcket observerades 
relativt få storskrakar, bara ca 50 st. 
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FASAN  
 

VAKTEL 
15/6 1 ex. hörd norr Väsby gård (KN). 
OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-
TALET: 

2000.06.03-04   1 ex. mellan 30-meters-
parkeringen och flygfältet. 
2006.06.10-11 1 ex. på Barkarbyfältet, 
nära Ålsta. 
2008.06.08 1 ex. vid 30-meterskärret.  
2011.06.23 1 ex. hörd Barkarbyfältet. 
2012.06.07 1 ex. hörd Barkarbyfältet,  
2017.06.15 1 ex. norr Väsby gård. 
 

STORLOM 
HÄCKNINGAR: 

Under häckningssäsongens inledning 
fanns i likhet med de senaste ca 15 åren 
två par i Säbysjön och ett par i Översjön. 
Säbysjön: 
2 par fanns som vanligt i sjön och det 
södra paret lyckades ruva fram två ungar 
i ett bo byggt på näckrosrötter/stammar. 
Tvärr nådde endast en av dessa ungar 
flygg ålder. 
Översjön: 
1 par men inga ungar upptäcktes (HK).   
 

SMÅDOPPING  
Endast följande obsar, vilket är färre än 
på många år: 
9/4 1 ex. södra Ravalen (US mfl). 
25-27/4 1 par vid Väsby sjöäng (ES mfl). 
11/5 1 ex. vid Säbysjöns fågeltorn (JOK). 
 

SKÄGGDOPPING 
HÄCKNINGAR: 

Ravalen: 5 kullar (KC mfl). 
Säbysjön: Tyvärr ingen häckning. Arten  
har häckat vid sjön under rejält många år. 
 

SVARTHAKEDOPPING  
Även i år gjorde ett par häckningsförsök 
vid Järfälla kyrkdamm. Paret ruvade 
fram en unge, som dock saknades efter 
endast en dag. 
Dammen var vid häckningstid rejält täckt  
av alger, vilket möjligen bidragit till det 
negativa häckningsresultatet. 
Paret häckade framgångsrikt på lokalen 
år 2016 och då lyckades paret t o m föda 
upp två kullar (4+2 flygga ungar). 
 

STORSKARV 
Arten rastade och fiskade i ungefär 
samma antal som normalt (ca 5 st stor-
skarvar/dag) i områdets sjöar. 
STÖRRE ANTAL: 
18/3 150 ex. över  30-meterskärret (TC,HQ). 
 

RÖRDROM 
För fjärde året på rad häckade ett rör-
dromspar i södra delen av Säbysjön. 
Matning av unge/ungar pågick även i år 
fram till ungefär mitten av juli.  
 
 
 

ÄGRETTHÄGER  
6/5 2 ex. överflygande södra Säbysjön. 
Rastade dessutom mycket tillfälligt i  
30-meterskärret (JOK). 
SAMTLIGA OBSERVATIONER AV ARTEN: 
2008.04.19- 1 ex. rastade i 30-meters.  
2008.11.07- 1 ex. sträckte 30-meters.  
2011.04.24- 1 ex. rastade i 30-meters.  
2011.05.13- 1 ex. rastade på Säby strand. 
2016.05.12- 1 ex. rastade på Säby strand. 
2017.05.06- 2 ex. Säbysjön/30-meters. 
 

GRÅHÄGER 
Även i år häckade gråhägrar nära Tång-
löt i 6 bon som ifjol. Denna hägerkoloni 
upptäcktes år 2015, då 7 bon (HK).  
VINTEROBSERVATIONER: 
Enstaka gråhägrar besökte som vanligt 
områdets sjöar, kärr och bäckar under 
vintermånaderna. 
 

BIVRÅK 
Ingen häckning konstaterad, men antalet 
observationer under häckningstid gör att 
1-3 par även i år bör ha häckat i området. 
 

RÖD GLADA 
5/8 1 ex. sträckte mot sydväst över  
30-meterskärret (PA,JW). 
SAMTLIGA OBSERVATIONER AV ARTEN: 

1958.04.21- 1 ex. överflygande Ärvinge. 
1998.07.12- 1 ex. över Rotebroleden. 
1999.07.20- 1 ex. sträckte 30-meters. 
2013.04.23- 1 ex. sträckte 30-meters  
2013.08.02- 1 ex. sträckte 30-meters.  
2016.04.10- 1 ex. sträckte 30-meters.  
2016.04.30- 1 ex. sträckte 30-meters.  
2016.10.02- 1 ex. sträckte 30-meters.  
2017.08.05- 1 ex. sträckte 30-meters.  
 

HAVSÖRN 
Havsörnar, såväl gamla som yngre indi-
vider, observeras ofta i området, något 
som gäller sedan flera år tillbaka. 
Arten rastar dessutom relativt ofta vid 
områdets sjöar, men inte gärna under 
fiskgjusarnas häckningstid, eftersom 
dessa då snabbt driver bort havsörnarna.  
 

BRUN KÄRRHÖK 
HÄCKNINGAR: 

Säbysjön, södra paret: 1 par fick 3 ungar. 
Säbysjön, östra paret: 1 par fick 2 ungar.  
 

BLÅ KÄRRHÖK 
Under vårsträcket sågs endast en blå 
kärrhök passera området.  
Under höststräcket observerades bara  
14 st blå kärrhökar, vilket är klart färre 
än normalt. Brukar vara minst ca 30 st. 
 

STÄPPHÖK 
24/9 1 ex. (ålder 1K) rastade tillfälligt 
vid 30-meterskärret (JOK). 
TIDIGARE OBSERVATIONER AV STÄPPHÖK: 

2003.05.06- 1 ex. hanne över Säbysjön. 
2005.09.05-06- 1 ex. hanne över Forn-
borgsberget. 
2011.05.17- 1 ex. hona över 30-meters. 
2012.08.22- 1 ex. hona vid 30-meters.  
2015.08.31- 1 ex. hona över 30-meters.  
2016.04.17- 1 ex. födosökte vid Säby 
strandäng. 
2016.04.23- 1 ex. rastade Väsby sjöäng. 

DUVHÖK 
Antalet häckande duvhökspar bör som 

vanligt vara 2-3 st i området.  
 

SPARVHÖK 
Antalet häckande sparvhökspar i området 
bör vara minst 5 st.  
HÖSTSTRÄCK: 
Under höststräcket sågs ca 145 st sparv-
hökar passera över området, vilket är det 
lägsta antalet på tio år.  
 

ORMVRÅK 
Antalet ormvråkshäckningar på norra 
Järvafältet bör vara minst 5 st, vilket är 
stabilt för området. 
Några ormvråkar övervintrade som van-
ligt på norra Järva. 
VINTEROBSERVATIONER: 

Jan-feb: minst 2 ex. övervintrade. 
Dec: 1-2 ex. stationära i området. 
HÖSTSTRÄCK: 

Totalt sträckte ca 720 st ormvråkar över 
området, vilket får anses som en godkänd 
höstsiffra och mycket nära fjolårsantalet.  
 

De bästa sträckdagarna var den 16-17/9 
med totalt 124 st och den 4-5/10 med 
totalt 194 st sträckande ormvråkar.  Un-
der höststräcket observerades flertalet av 
de sträckande ormvråkarna från obs-
platsen vid 30-meterskärret. 
 

FJÄLLVRÅK 
VINTEROBSERVATIONER: 

Under januari-februari observerades 
totalt ca 5 st fjällvråkar vid bl a 30-
meterskärret.  
VÅRSTRÄCK: 
Under mars-maj sågs 13 st sträckande 
fjällvråkar. 
HÖSTSTRÄCK: 

Under sept-nov sågs 91 st sträckande 
fjällvråkar, vilket är i princip samma 
antal som sågs höstarna 2015 och -16. 
 

KUNGSÖRN  
19/2 1 ex. sträckte över 30-meters- 
kärret (TC,HK,JW,PA). 
11/10 1 ex. sträckte över 30-meters-
kärret (PA,TC,JW,OB). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 3 ex. 
2003- ca 10 ex/04- 5 ex.  
2005- minst 6 ex/06- 4 ex/07- 1 ex. 
2008- 9 ex/09- 2 ex/10- 2 ex/11- 3 ex. 
2012- 7 ex/13- 5 ex/14- 4 ex. 
2015- 4 ex/16- 2 ex/17- 2 ex. 
 

FISKGJUSE 
HÄCKNINGAR: 

Säbysjön, Kärleksholmen: 1 par fick  
3 ungar flygga. 
Översjön, Getholmen: 1 par fick  
2 ungar flygga. 
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TORNFALK 
Inte heller i år upptäcktes någon torn-
falkshäckning på hela Järvafältet. Detta 
trots att observationer gjordes vid bl a 30
-meterskärret, f d flygfältet och Skillinge 
golfbana under häckningstid. 
Senaste häckningen på Järva var år 2012.  
 

STENFALK  
Totalt observerades 4 st sträckande sten-
falkar i området, vilket utgör ett  
av de lägre antalen under 2000-talet. 
13/5 1 ex. sträckte Säbysjön (LF,JW). 
27/8 1 ex. sträckte 30-meters (PA mfl). 
21/9 1 ex. sträckte 30-meters (TC). 
22/9 1 ex. sträckte över Viby (RJ). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 6 ex/01- 6 ex/02- 4 ex/03- 8 ex.    
2004- 10 ex/05- 37 ex/06- 23 ex.  
2007- 21 ex/08- 19 ex/09- 17 ex. 
2010- 10 ex/11- 15 ex/12- 6 ex/13-5 ex.  
2014- 4 ex/15- 7 ex/16- 5 ex/17- 4 ex.    
 

LÄRKFALK 
Arten häckade även i år nära Älg-
kärrstippen och möjligen också i närhet-
en av Fäboda, Översjön och Ravalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PIL-

GRIMSFALK  
Totalt observerades 7 st sträckande pil-
grimsfalkar över området.  
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 
2000- 8 ex/01- 1 ex/02- 3 ex/03- 4 ex. 
2004- 11 ex/05- 23 ex/06- 15 ex.  
2007- 10 ex/08- 5 ex/09- 7 ex/10- 9 ex. 
2011- 11 ex/12- 18 ex/13- 11 ex. 
2014- 4 ex/15- 12 ex/16- 11 ex/17- 7 ex. 
 

VATTENRALL 
Arten bör som vanligt ha häckat med 
några par vid Ravalen och Säbysjön inkl. 
30-meterskärret samt i år möjligen också 
vid Väsby sjöäng. 
 

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA 
Totalt upptäcktes i år 4 st småfläckiga 
sumphöns i området, vilket är ett täm-
ligen normalt antal för Norra Järvafältet. 
24/5-6/6 1 ex. vid 30-meters (JOK). 
13-18/6 1 ex. på Säby strandäng (JW mfl). 

15/6-15/7 1-2  ex. på Väsby sjöäng (JOK). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 5 ex/01- ca 5 ex/02- 3 ex.  
2003- 0 ex/04- 5 ex/05- 2 ex/06- 2 ex. 
2007- 0 ex/08- 0 ex/09- 4-5 ex. 
2010- 1 ex/11- 2 ex/12- 3 ex/13- 6 ex. 
2014- 1 ex/15- 2 ex/16- 2-3 ex/17- 4 ex. 
 
 

RÖRHÖNA 
HÄCKNINGAR: 

Järfälla kyrkparksdamm: 1 kull (HK,OB). 

Ravalen: Obsar under häckningstid. 
Säbysjön, södra delen: 1 par (OB). 
Knista/Häggviksavfarten: 1 kull (gmOB). 
 

SOTHÖNA 
Liksom ifjol verkar antalet häckande 
sothöns minska något i området.  
HÄCKNINGAR- DELVIS UPPSKATTAT: 
Säbysjön: 5-10 kullar. 
Ravalen: 5-10 kullar. 
Väsby sjöäng: minst 2 kullar (OB). 
Järfälla kyrkdamm: 1 kull (JOK).  
Utgör den första häckningen på lokalen. 
STÖRRE ANTAL: 

21/8 201 ex. i Ravalen (MW). 
 

TRANA 
HÄCKNING: 

Väsby sjöäng: 1 par fick två ungar som  
blev relativt stora, men ingen av ungarna 
nådde sannolikt flygg ålder.   
För andra året i rad sågs tyvärr således 
ingen ungar på vingarna vid Väsby sjö-
äng. Orsaken till denna tråkiga ut-
veckling, bör vara predatorer. 
30-meterskärret: 1 par uppehöll sig även 
i år på norra delen av lokalen, men ingen 
unge synlig. Bedöms därför som åter ett 
misslyckat häckningsförsök på lokalen.  
 

STRANDSKATA   
Endast en strandskata rapporterad i år, 
vilket får anses som onormalt få. 
9/6 1 ex. flög över Säbysjön (OB,PL). 
 

MINDRE STRANDPIPARE 
För första gången på många år har ingen 
häckning konstaterats i området. 
Förhoppningsvis har dock häckning ändå 
skett i det f d flygfältets närområde. 
 

STÖRRE STRANDPIPARE 
14/9 1 ex. sträckte över Säbysjön (PA). 
ANTAL OB-

SERVATIONER AV ARTEN UNDER 2000-
TALET: 

2005- 6 ex/06- 5 ex/07- 10 ex/08- 13 ex.  
2009- 17 ex/10- 16 ex/11- 6 ex/12- 4 ex.  
2013- 2 ex/14- 5 ex/15- 2 ex/2016- 1 ex. 
2017- 1 ex. 
 

LJUNGPIPARE 
Under sträcktid observerades totalt  
ca 40 st ljungpipare.  
En av dessa rastade i 30-meters den 16/9. 
 

Barkarby flygfält har under åtskilliga år 
utgjort Järvafältets bästa lokal för att få 
se rastande ljungpipare, men p g a  den 
pågående exploateringen har ingen ljung-
pipare rapporterats härifrån på flera år. 
 

KUSTPIPARE  
13/8 2 ex. sträckte 30-meters (JOK). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 0 ex/03- 1 ex.  
2004- 1 ex/05- 28 ex/06- 2 ex/07- 38 ex. 
2008- ca 130 ex/09- 13 ex/10- 19 ex. 
2011- 3 ex/12- 127 ex/2013- ca 810 ex. 
2014- 3 ex/15- 12 ex/16- 9 ex/17- 2 ex. 
 

TOFSVIPA 
I likhet med de senaste åren upptäcktes 
tyvärr mycket få tofsvipeungar. 
HÄCKNINGAR/HÄCKNINGSFÖRSÖK DELVIS 
UPPSKATTAT: 

Säby strandäng: max 5 par.  
30-meterskärret/Sjögärdet: 2-3 par.  
Väsby sjöäng: 1-2 par. 
VINTEROBSERVATION: 

23/2 2 ex. rastade vid 30-meters (JOK). 
 

KÄRRSNÄPPA 
31/8 1 ex. rastade på flytande växter i 
södra delen av Säbysjön (PA,TC). 
 

BRUSHANE 
Totalt observerades ca 30 brushanar i 
området varav ca 20 st under vårsträcket. 
Flertalet av dessa som rastande eller 
överflygande vid Säby strandäng. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVÄRGBECKASIN 
26/4 1 ex. rastade Säby strandäng (JOK). 
2/5 1 ex. rastade Säby strandäng (HQ). 
6/5 1 ex. rastade Säby strandäng (HQ). 
Tyvärr ingen höstobservation. 
ANTAL OBSERVATIONER AV DVÄRG-
BECKASINER UNDER 2000-TALET: 

2000- ca 11 ex/01- ca 8 ex/02- 6 ex. 
2003- 4 ex/04- ca 11 ex/05- 4 ex.  
2006- 10-12 ex/07- ca 7 ex/08- ca 8 ex.  
2009- ca 7 ex/10- 8 ex/11- 7 ex/12- 8 ex.   
2013- 2 ex/14- 12 ex/15- 5 ex/16- 5 ex.  
2017- 3 ex. 
 

ENKELBECKASIN 
Häckade som vanligt med flera par vid 
30-meterskärret och Säby strandäng. 
Häckade sannolikt även vid Väsby sjö-
äng. 
VINTEROBSERVATION: 

23-25/1 1 ex. rastade i 30-meters (JOK). 
 

DUBBELBECKASIN 
Antalet upptäckta dubbelbeckasiner var  
i år 3-4 st vilket bedöms som normalt.  
10/5 1 ex. hörd vid 30-meterskärret (IE). 
17-18/5 1 ex. hörd vid 30-meterskärret 
(ALA,JW,HQ). 
9-12/9 1-2 ex. rastade i 30-meterskärret 
(BW,IE mfl). 
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MYRSPOV  
4/8 6 ex. str 30-meterskärret (JOK). 
5/8 1 ex. str 30-meterskärret (JW,PA). 
13/8 5 ex. str 30-meterskärret (JOK). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN 
UNDER 2000-TALET: 

2000- 0 ex/01- 42 ex/02- 1 ex/03- 50 ex. 
2004- 130 ex/05- 5 ex/06- 0 ex/07- 2 ex. 
2008- 1 ex/09- 53 ex/10- ca 57 ex. 
2011- 5 ex/12- 81 ex/13- ca 500 ex. 
2014- ca 50 ex/15- ca 50 ex/16- 26 ex. 
2017- 12 ex. 
 

SMÅSPOV  
Under vårsträcket observerades 20 st 
småspovar vilket är flera än normalt.  
Av dessa rastade en vid Fäboda (PF mfl) 
och en vid 30-meters/Fågelrestaurangen 
(UL mfl).   
9/5 Största sträckande grupp var 12 ex. 
över Säby strandäng vilka dessutom val-
de att rasta i 30-meters (PA,OB,HI,KC). 
RETURSTRÄCKANDE: 

11/6 1 ex. över 30-meterskärret (JOK). 
13/7 3 ex. sträckte över Ravalen (RJ). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 1 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 9 ex. 
2004- 0 ex/05- 3 ex/06- 4 ex/07- 9 ex. 
2008- 4 ex/09- 10 ex/10- 4 ex/11- 3 ex. 
2012- 4 ex/13- 8 ex/14- 7 ex/15- 5 ex. 
2016- 11 ex/17- 24 ex. 
 

STORSPOV 
Under vårsträcket observerades totalt  
110 st storspovar, vilket utgör ett större  
antal än normalt.  
Samtliga storspovar var sträckande, utom 
en som rastade på Säby strandäng. 
Under hösten sågs endast två storspovar. 
BÄSTA STRÄCKDAGEN:  
15/4 76 ex. över 30-meters (TC,JW mfl). 
 

SVARTSNÄPPA 
I samband med vårsträcket observerades 
ca 15 st svartsnäppor, men vid retur-
sträcket upptäcktes endast en.  
Vårens antal är betydligt fler än normalt 
och flertalet rastade på Säby strandäng. 
 

RÖDBENA 
I samband med vårsträcket observerades 
totalt 6 st rastande/sträckande rödbenor.  
 

GLUTTSNÄPPA 
I samband med vårsträcket observerades 
totalt ca 20 st gluttsnäppor, vilker är fler 
än normalt.  
Under retursträcket observerades totalt  
2 st gluttsnäppor. 
 

SKOGSSNÄPPA 
Arten häckade som vanligt med flera par 
i området. 
 

GRÖNBENA 
STÖRRE ANTAL GRÖNBENOR VÅREN: 

6/5 ca 100 ex. rastade på Säby 
strandäng/30-meterskärret (JOK). 
7-10/5 50-70 ex. rastade på Säby stran-
däng (OB,PA).   
 

 
 

DRILLSNÄPPA 
Ett par häckade vid Översjön, vilken 
under många år utgjort områdets enda 
säkra häckningslokal för arten (HK mfl). 
 

DVÄRGMÅS  
Under år 2017 rapporterades totalt 17 st 
dvärgmåsar från Ravalen och Sä-
bysjön. 
Under år 2016 observerades endast en 
och under 2015 bara två dvärgmåsar i 
området och därför är naturligtvis årets 
stora antal mycket positivt. 
  

SKRATTMÅS 
Inför häckningssäsongen 2017 var skratt-
måsarnas häckningsöar utanför Säby 
strandäng optimalt bra avröjda.  
Dessutom hade kanaler mellan fastlandet 
och måsöarna rensats vilket försvårade 
för bl a rävar att ta sig till kolonin för att 
försöka fånga måsungar. 
 

Skrattmåsarna häckade i år på öar utanför 
Säby strandäng, på en ö mellan Säby 
gårds kanal och Jägarkullen, på öar i 
sjöns allra sydligaste del samt på öar 
alldeles utanför fågeltornet. 
 

Totalt lyckades i år 400-500 skratt-
måspar få 400-500 st ungar flygga. 
 

ANTAL FLYGGA SKRATTMÅSUNGAR UNDER 
2000-TALET: 

2000- 1750 st/01- 1500-1700 st. 
2002- 1300-1500 st/03- 800 st. 
2004- minst 1000 st/2005- 300 st. 
2006- 1000-1100 st/2007- 1250 st. 
2008 - 1100-1200 st/09- 1100 st. 
2010- 800 st/11- 600-700 st/12- 1000 st. 
2013- 500-600 st/14- 50-100 st. 
2015- 200 st/2016- 250-300 st. 
2017- 400-500 st. 
 

FISKMÅS 
Ingen häckning av arten i området. 
DE SENASTE FISKMÅSHÄCKNINGARNA: 

Under åren 1997 –2001 häckade 1-2 par  
i skrattmåskolonin vid Säby strandäng.   
 

SILLTRUT 
Även i år saknades häckande silltrutar  
på norra delen av Järvafältet.  
 

GRÅTRUT 
Ingen häckning av arten i området. 
 

HAVSTRUT 
SOMMARFYND:  

Havstrut rapporterad vid två tillfällen 
från Ravalen under juni-juli (NE,BJ). 
 

VITVINGAD TRUT 
En vitvingad trut (ålder 3K) observerades 
under vintern på flera platser i Stock-
holmsområdet, bl a vid Högbytorps-
tippen i Bro. Så småningom sågs den 
vitvingade även vid Järvafältet. 
3-5+17/3 1 ex. observerad flygande från 
Knista hammar (MW,KC,PA,OB, GSI,BH). 

19/3 sågs den från 30-meters (JOK).  
Den vitvingade truten rastade i Edsviken 
under perioden 2-19/3. 
Utgör en ny art för Järvafältet. 
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SKRÄNTÄRNA  
Endast två observationer av skräntärnor. 
13/7 1 ex. födosökte Säbysjön (JOK). 
18/7 1 ex. födosökte Säbysjön (JOK). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 4 ex/01- 7 ex/02- 4 ex/03- 5 ex. 
2004- 4 ex/05- 8 ex/06- 4 ex/07- 4 ex. 
2008- 9 ex/09- 17 ex/10- 9 ex/11- 9 ex. 
2012- 12 ex/13- 6 st/14- 4 ex/15- 6 ex. 
2016- 11 ex/17– 2 ex. 
 

FISKTÄRNA 
Inte heller i år upptäcktes några häckande 
fisktärnor i området. 
 

SILVERTÄRNA 
6/5 en grupp med ca 25 ex. sträckte  över 
södra Säbysjön (JOK). 
Under våren observerades ytterligare  
ca 8 st sträckande silvertärnor över Rava-
len och Säbysjön (JOK). 
 

TAMDUVA 
 

SKOGSDUVA 
VINTEROBSERVATIONER: 

1-2/2 1 ex. 30-meterskärret (JOK). 
27/12 2 ex. vid Säby gård (LES,BJ). 
 

RINGDUVA 
VINTEROBSERVATIONER: 
Under jan-feb+dec gjordes ett flertal 
observationer. 
STÖRRE ANTAL STRÄCKANDE: 

5/10 3800 ex. str 30-meterskärret (JOK). 
6/10 800 ex. str 30-meterskärret (JOK). 
 

GÖK 
Artens uppträdande i området upplevdes 
även i år som relativt bra. 
 

SPARVUGGLA 
24/10 1 ex. vid Väsby Båtmanstorp (PA). 
Områdets senast konstaterade häckning 
var mellan Väsby gård och Fäboda år 
2000.  
 

KATTUGGLA 
2017 utgjorde ett mycket bra år för Jär-
vafältets kattugglor och minst 7 st häck-
ningar konstaterades. 
KONSTATERADE HÄCKNINGAR: 

Djupan, Hägerstalund, Hansta (JW). 
Nysved, Väsby gård –Älgkärret, Sjögär-
det (HK). 
 

Den populära ”visningsugglan” vid Dju-
pan var även i år tämligen ofta synlig.  
 

 
 



 

 

TORNSEGLARE 
 

GÖKTYTA 
Antalet göktyteobservationer var i år 
något färre jämfört med de senaste åren. 
En kull ringmärktes av ”Projekt göktyta”.  
 

GRÖNGÖLING 
Artens förekomst på norra Järvafältets 
bedöms vara stabilt bra. 
 

SPILLKRÅKA 
Artens förekomst på norra Järvafältet 
bedöms vara stabil. 
 

STÖRRE HACKSPETT 
 

MINDRE HACKSPETT 
Arten behåller sin goda status med minst 
5 häckande/revirhävdande par på norra 
Järvafältet, vilket naturligtvis är mycket 
glädjande. 
Häckning konstaterad norr om Översjön. 
 

TRÄDLÄRKA 
22-25/3 1 ex. sjungande norr om Rocksta 
(PA mfl). 
Under våren observerades 12 st sträck-
ande trädlärkor, men under höststräcket 
endast 4 st.  
Antalet sträckande under framför allt 
hösten var betydligt färre än normalt.  
 

SÅNGLÄRKA 
Antalet häckande sånglärkor fortsätter  
att minska kraftigt i området p g a att 
Barkarbyfältet exploateras. Detta område 
har under omätbart lång tid utgjort artens 
överlägset bästa häckningslokal på norra 
Järvafältet. 
 

BACKSVALA 
Ingen häckning i området och observa-
tioner av arten, vilka sker under sträcktid, 
är numera tyvärr mycket få. 
Senast arten häckade i området var 2004 
och då i en upplagd jordhög på Barkar-
by flygfälts norra del.  
Den lilla kolonin bestod då av 10-15 st 
bohål och av deras ungar blev bara  
2-3 st flygga.  
 

LADUSVALA 
Ladusvalan är sedan flera år tillbaka den 
överlägset vanligaste svalan i området. 
 

HUSSVALA 
Observationerna av hussvalor tenderar 
till att bli allt färre i området. 
 

TRÄDPIPLÄRKA 
 

ÄNGSPIPLÄRKA 
Arten häckar fortfarande med några 
få par i området och detta bl a på f d 
Barkarby flygfält. 
 

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA  
Under vårsträcket observerades 2 st röd-
strupiga piplärkor vid 30-meterskärret, 
varav den ena rastande. 
Under höststräcket observerades  
ca 10 st rödstrupiga piplärkor, samt- 
liga vid 30-meterskärret.  
ANTAL OBSERVATIONER UNDER 2000-
TALET: 

2000- 3 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 2 ex.  
2004- 4 ex/05- 4 ex/06- 7 ex/07- 3 ex. 
2008- 3 ex/09- 1 ex/10- ca 15 ex.  
2011- ca 11 ex/12- 18 st/13- max 20 ex. 
2014- ca 9 ex/15- 8 ex/2016- 7 ex. 
2017- 12 ex. 
 

GULÄRLA 
Endast några mycket få observationer av 
sydliga gulärlor. Denna gulärleras saknas 
sedan 2013 som häckfågel på Järvafältet.  
Dock observerades under perioden 6/5-
16/6 sydliga gulärlor på Säby strandäng.  
Vid några få tillfällen sågs ett par, men 
någon lyckad häckning konstaterades 
tyvärr inte på lokalen, Kan möjligen 
registreras som ett häckningsförsök.  

Nordliga gulärlor rastade under sträcktid 
på flera platser i området. 
 

SÄDESÄRLA 
 

SIDENSVANS 
STÖRRE ANTAL UNDER JAN-FEB: 

3/1 120 ex. vid 30-meterskärret (TC). 
11/1 100 ex. norra Ravalen (MW). 
15/1 190 ex. vid Väsby gård (MG). 
STÖRRE ANTAL UNDER HÖSTEN:  

4/11 ca 50 ex. över 30-meters (TC). 
14/11 ca 50 ex. födosökte i Ålsta (PA). 
 

STRÖMSTARE 
Januari:  
10-13/1 1 ex.  
vid Järfälla kyrkdamm/Bällstaån  
(BJH mfl). 
 

25-31/1 1 ex. 
vid Igelbäcken i  
30-meterskärret 
och på flygfältet 
(JOK).  
 

GÄRDSMYG 
Flera milda 
vintrar i rad har 
bidragit till att antalet häckande 
gärdsmygar i om-rådet numera bör vara 
fler än kanske någonsin tidigare. 
 

JÄRNSPARV 
Sjungande järnsparvar hördes på några 
platser i området. 
VINTEROBSERVATIONER: 
10-25/1 1 ex. vid Säby gårds koloni-
lottsmatning (TC m fl).  
23-25/2 1 ex. vid matningen norr Säby 
gård (KA mfl)  
15-17/1 + 5-24/2 1 ex. vid Väsby gård, 
Naturskolan (JW mfl). 
 
 

RÖDHAKE 
VINTEROBSERVATIONER, JAN–FEB+DEC: 
Några få övervintrande rödhakar besökte 
som vanligt matningarna på Järvafältet.  
 

NÄKTERGAL 
Artens uppträdande i området upplevs 
som stabilt. 
 

BLÅHAKE 
Under perioden 22/8-26/9 observerades 
rastande blåhakar vid framför allt det av 
skådare mycket välbevakade 30-meters. 
Störst antal som samtidigt sågs rasta/
födosöka vid kärret var ca 10 st vid Igel-
bäcken/ALU-bron den 7/9 (KSJ). 
 

RÖDSTJÄRT  
Antalet observationer av arten tyder på 
flera häckningar i området. 
 

SVART RÖDSTJÄRT  
27-28/9 2 ex. rastade vid Molnsätra 
(AM,KL mfl).  
Den ena en hanne och den andra en hon-
färgad individ. 
  

BUSKSKVÄTTA 
Observationer tyder på några relativt  
få häckningar i området, bl a vid 30-
meterskärret och på det f d flygfältet. 
 

STENSKVÄTTA 
 

KOLTRAST 
 

BJÖRKTRAST 
 

TALTRAST 
 

RÖDVINGETRAST 
 

DUBBELTRAST 
Antalet häckande par upplevs som stabilt 
och kanske t o m ökande i området. 
 

GRÄSHOPPSÅNGARE  
I år liksom ifjol endast en observation av 
en tillfälligt sjungande gräshoppsångare. 
13-20/5 1 ex. vid 30-meters (IE mfl). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 6 ex/01- 2 ex/02- 1 ex/03- 2 ex. 
2004- 1 ex/05- 2 ex/06- 0 ex/07- 2 ex. 
2008- 1 ex/09- 2 ex/10- 2 ex/11- 1 ex. 
2012- 2 ex/13- 5 ex/14- 2 ex/15- 5 ex. 
2016- 1 ex/17- 1 ex. 
 

SÄVSÅNGARE  
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KÄRRSÅNGARE   
Arten återvände även i år till den klassis-
ka kärrsångarlokalen, d v s vassruggen 
nära Järfälla kyrkdamm.  
Kärrsångare har i princip funnits på 
denna lokal varje år sedan 1985. 
4/6-22/6 1 ex. Järfälla kyrkdamm (JOK). 
14/6 2 ex. vid Bällstaån-E18 (JW). 
17/6 1 ex. vid Väsby sjöäng (gmAP). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 12 ex/01- 5 ex/02- 6 ex/03- 3 ex. 
2004- 2 ex/05- 6 ex/06- 1 ex/07- 2 ex. 
2008- 2 ex/09- max 5 ex/2010- 2-3 ex.  
2011- 2 ex/12- 6 ex/13- 5 ex/2014- 6 ex. 
2015- 3 ex/16- 2 ex/17- 4 ex. 
 

RÖRSÅNGARE 
 

TRASTSÅNGARE 
17/5 1 ex. södra delen Säbysjön (JOK). 
Under 2000-talet har 15-20 st trast-
sångare hittills upptäckts i området. 
 

HÄRMSÅNGARE  
Under senare delen av maj observerades 
sjungande härmsångare på ca 5 platser i 
området. 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 9 ex/01- 7 ex/02- 5 ex/03- 3 ex. 
2004- 5 ex/05- 6 ex/06- 7 ex/07- 8 ex. 
2008- 6 ex/09- 6 ex/10- 6 ex/11- 2 ex. 
2012- 7 ex/13- 12 ex/14- 7-10 ex. 
2015- 8 ex/16- 4 ex/17- 5 ex. 
 

ÄRTSÅNGARE 
 

TÖRNSÅNGARE 
 

TRÄDGÅRDSSÅNGARE 
 

SVARTHÄTTA 
 

GRÖNSÅNGARE 
 

GRANSÅNGARE 
Alltfler gransångare observeras under 
häckningstid och det är möjligt att arten 
också börjat häcka på Järvafältet. 
 

LÖVSÅNGARE 
 

KUNGSFÅGEL  
 

BRANDKRONAD  
KUNGSFÅGEL 
2-24/6 1 ex. vid Knista, sydost om Rava-
len (JJ mfl). 
Utgör första fyndet av arten på norra 
Järvafältet. 
Under året upp-levdes något av  

en invasion av 
arten i vårt land. 
 

På södra delen av 
Järvafältet upp-
täcktes en brand-
kronad i Ursvik 
redan den 14/5 
(HJ). 
 

 
 

 

GRÅ FLUGSNAPPARE 
 

MINDRE FLUGSNAPPARE 
17/6 1 ex. ung sjungande hanne norr om 
Översjön (NF mfl). 
Under 2000-talet, har hittills ca 25 st 
mindre flugsnappare observerats i områ-
det. 
 

SVARTVIT FLUGSNAPPARE 
 

SKÄGGMES 
25/3 6 ex. rastade tillfälligt vid  Säby-
sjöns fågeltorn (LF). 
9/4 2 ex. rastade vid södra Ravalen (US). 
Åren 2015 och 2016 sågs endat en 
skäggmes/år men i år således 8 st. 
Senast arten häckade på Järvafältet var 
vid Säbysjön åren 2004 och 2005.  
 

STJÄRTMES 
Arten observerades i samma tämligen 
goda förhållande som tidigare i området.  
 

Stjärtmesar är numera allt vanligare gäs-
ter vid områdets fågelmatningar. 
 

ENTITA 
Antalet häckande entitor är numera ty-
värr mycket få i området. Besöker emel-
lertid relativt ofta fågelmatningarna. 
 

TALLTITA 
 

TOFSMES 
 

SVARTMES 
 

BLÅMES 
 

TALGOXE 
 

NÖTVÄCKA 
 

TRÄDKRYPARE  
Arten har under senare år blivit en vanlig 
gäst vid områdets fågelmatningar. 
  

TÖRNSKATA 
Artens uppträdande i området upplevs 
vara stabilt. 
 

VARFÅGEL 
VINTEROBSERVATIONER (JAN-APRIL): 

1/1-12/4 1 ex. tämligen stationär vid  
30-meterskärret.  
Under januari sågs vid några tillfällen två 
varfåglar samtidigt vid 30-meterskärret 
och på f d flygfältet. 
VINTEROBSERVATIONER (SEPT-DEC): 

Från den 17/9 och året ut fanns en rela-
tivt stationär varfågel vid 30-meters. 
 

Under hösten observerades varfåglar 
även vid bl a Fäboda och Mulltorp, vilket 
innebär att fler än en varfågel möjligen 
inledde övervintringsförsök i området. 
 

 
 
 

NÖTSKRIKA 
 

SKATA 
 

NÖTKRÅKA 
Under år 2017 observerades tyvärr färre 
nötkråkor än på flera år i området.  
Arten endast observerad enligt följande:  
30/4 1 ex. vid Väsby sjöäng (BJ). 
13/9 1 ex. vid Forborgsberget (TW). 
15/9 1 ex. i Viby (RJ). 
 

KAJA 
STÖRRE ANTAL: 

13/10 900 ex. str över 30-meters (TC). 
 

RÅKA  
Totalt observerades bara 11 st råkor i 
området varav följande två rastade: 
28/12 2016-3/1 2017 1 ex. i Barkarby-
staden och i Hästa (JOK). Således en 
vinterobservation av råka vilket är otro-
ligt sällsynt för området. 
2/4 1 ex. rastade i 30-meterskärret (JOK). 
 

KRÅKA 
STÖRRE ANTAL: 

13/10 300 ex. str över 30-meters (TC mfl). 
 

KORP 
Antalet häckande korpar på norra Järva-
fältet bör även i år vara 3-4 par.  
 

STARE 
VINTEROBSERVATIONER (JAN-FEB): 
10/1 1 ex. överflyg Barkarbyfältet (HQ). 
1/2 1 ex. vid 30-meterskärret (JOK). 
9/2 1 ex. vid Molnsätra (AM). 
25/2 1 ex. vid 30-meterskärret (JOK). 
 

GRÅSPARV 
 

PILFINK 
Arten verkar fortsätta öka i området. 
 

BOFINK 
VINTEROBSERVATIONER: 

Under jan-feb liksom under december 
gästade några få bofinkar områdets fågel-
matningar. 
 

BERGFINK 
VINTEROBSERVATION: 

17/12 1 ex. födosökte vid Säby gårds 
kolonilottsmatning (JL). 
Vinterobservationer av bergfinkar är 
relativt ovanligt i området. 
 

GRÖNFINK 
 

STEGLITS 
Övervintrande steglitsar sågs som vanligt 
på många platser i området.  
STÖRRE ANTAL: 

22/9 ca 120 ex. vid f d flygfältet (PL). 
 

GRÖNSISKA 
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HÄMPLING 
Ett par konstaterades även i år häcka vid 
Järfälla kyrka (JOK). 
 

VINTERHÄMPLING  
Under januari-februari provianterade 
som mest ca 20 st övervintrande vinter-
hämplingar på f d Barkarby flygfält. 
1/1 4 ex. matningen norr Ravalen (JMY). 
. 

Under hösten observerades färre vinter-
hämplingar än normalt i området. 
20/11 17 ex. födosökte på det gamla 
flygfältet (NE,PA).  
21/11 5 ex provianterade i Fågelrestau-
rangen vid 30-metersparkeringen (PA). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 7 ex/01- 5 ex/02- 2 ex/03- ca 15 ex. 
2004- 8 ex/05- 9 ex/06- ca 18 ex. 
2007- 24 ex/2008- 15 ex/09- ca 100 ex. 
2010- 100 ex/11- 40 ex/12- minst 17 ex.  
2013- 27 ex/14- ca 150 ex/15- ca 125 ex. 
2016- ca 100 ex/17- ca 50 ex. 
 

GRÅSISKA 
Under januari sågs flera gråsiskeflockar 
med upp till ca 200 individer. 
Även under hösten observerades grupper 
med ett större antal gråsiskor.  
 

Några få snösiskor, som numera klassas 
som en ras av gråsiska, upptäcktes i om-
rådet. 
Dessutom rapporterades även i år några 
gråsiskor av rasen brunsiska.  
 

TALLBIT 
14/11 1 ex. vid Fäboda gård (MW). 
14/11 1 ex. överflygande 30-meters-
kärret (OB,PA,JM).  
 

MINDRE KORSNÄBB 
Betydligt flera observationer denna höst 
av arten på Järvafältet än på flera år. 
 

STÖRRE KORSNÄBB 
Arten observerad i år vid ca 15 tillfällen, 
vilket är flera än normalt.  
Större korsnäbbar observerades vid bl a 
Ravalen, Fornborgsberget, Nysved och 
30-meterskärret.   
 

ROSENFINK  
26-27/5 1 ex. öst Älgkärrstippen (IE mfl).  

31/5 1 ex. rastade 30-meters (TC,PA,OB). 
1/6 1 ex. vid Granskog (PF). 
6/6 1 ex. i 30-meterskärret (KSJ,OB). 
22/8 1 ex. överflyg 30-meters (IE,HQ,PA). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 2 ex/01- 0 ex/02- 4 ex/03- 2 ex. 
2004- 6 ex/05- 4 ex/06- 2 ex/07- 5 ex. 
2008- 1 ex/09- 9 ex/10- 4 ex/11- 2 ex. 
2012-3 ex/13- 5 ex/14- 6 ex/15- 5 ex. 
2016- 4 ex/2017- 5 ex. 
 

DOMHERRE 
 

STENKNÄCK 
STÖRRE SAMLING: 

13/1 20 ex. vid Ravalen (MW). 
 
 
 
 
 
 

LAPPSPARV  
Antalet observationer av arten uppvisar 
tyvärr en negativ trend för området. 
8/9 1 ex. över 30-meterskärret (IE,AM). 
12/9 1 ex. rastade 30-meterskärret (IE). 
18/9 1 ex. rastade 30-meterskärret (IE). 
10/10 1 ex. sträckte över Säbysjöns få-
geltorn (HQ). 
ANTAL OBSERVATIONER AV ARTEN UNDER 
2000-TALET: 

2000- 5 ex/01- 1 ex/02- 11 ex/03- 9 ex.  
2004- 20-25 ex/05- 12 ex/06- 9 ex. 
2007- 15-20 ex/08- ca 15 ex. 
2009- max 15 ex/10- ca 17 ex/11- 8 ex.  
2012- 9 ex/13- 6 ex/14- 5 ex/15- 9 ex. 
2016- 5 ex/2017- 4 ex. 
 

SNÖSPARV  
Endast två observationer av arten är det 
lägsta antalet på många år.  
24/3 1 ex. sträckte 30-meters (OB,NF). 
1/4 1 ex. överflyg Säby strandäng (HQ). 
ANTAL OBSERVATIONER AV SNÖSPARVAR 
UNDER 2000-TALET: 

2000- 8 ex/01- 3 ex/02- 9 ex/03- 2 ex. 
2004- ca 65 ex/05- ca 20 ex/06- 115 ex. 
2007-ca 35 ex/08- ca 85 ex/09- 16 ex. 
2010- ca 130 ex/11- ca 30 ex/12- 57 ex. 
2013- ca 20 ex/14- 11 ex/15- 9 ex.  
2016- 6 ex/17- 2 ex.   
 

GULSPARV 
STÖRRE SAMLING VINTER (JAN-FEB+DEC): 

7-11/1 30 ex. vid Mulltorp (BH). 
14/1 80 ex. fågelrestaurangen/viltåkern 
invid 30-metersparkeringen (OB mfl). 
11-15/12 40-50 ex. vid Fäboda (JM,BH). 
 

SÄVSPARV 
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Antal observerade arter  
på norra Järvafältet 

Några arter som tyvärr saknades på 
norra delen av Järvafältet år 2017: 
mindre sångsvan, bergand, 
mosnäppa, hornuggla (ingen 
häckning på hela på Järvafältet), 
tretåig hackspett, flod- och busk-
sångare samt ortolansparv. 
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