
Prutgås och pilgrimsfalk förgyllde Euro birdwatch 
räkningen från Vårbergstoppen 
 
Lördagen den 7 oktober bjöd på ett mycket fint höstväder för de skådare som letat sig till 
Vårbergstoppen i SV Stockholm för räkning av sträckande och rastande fåglar. Vi var fyra 
förväntansfulla sträckskådare som tog plats på topplatån strax före 07:00. Sträcket startade i 
det första dagsljuset med flockar av gäss, storskarv, duvor, kråkfåglar och finkar. Några 
intressanta observationer av sträcket över topplatån fram till middagstid var, sädgås 92 varav 
54 i den största flocken där svansen i flocken bestod av 10 vitkindade gäss och tre prutgäss. 
Grågåsen var fåtalig och noterades endast med två individer. De vitkindade gässen sträcker 
förbi från NO men ett par hundra flyger fram och åter till Drottningholms slottspark och 
bedöms inte sträcka vidare. Rovfågelsträcket som startar lite senare på dagen dominerades av 
ormvråk med 23 ex, vidare notades 4 sparvhökar och två duvhökar sträckande förutom de 
stationära individerna som jagar runt toppen. Den unga pilgrimsfalken som följde 
Mälarstranden var en trevlig avslutning på dagens skådande. En större flock tranor om totalt 
170 individer skruvade och sakta flög västerut över Lovö vidare förbi Ekerö. Ringduva och 
skogsduva sträckte med 1004 ex resp 35 ex. En relativt god dagssiffra för duva och 
fördelningen på 3,5% skogsduva indikerar att de ökningar som noterats senare år glädjande 
nog tycks bestå. Notabelt var även en sent sträckande sädesärla och säsongens första 
sidensvans.Traststräcket var relativt magert och det var endast dubbeltrast med 18 
förbiflygande ex som kom upp i normal nivå. I buskmarkerna rastade en del tättingar och de 
sex stjärtmesar som födosökte med svarthätta, gransångare och kungsfågel bjöd på fina 
observationer. Finksträcket var normalt för årstiden och bestod av 105 bofinkar, bergfink 60 
och 201 ob bo-/bergfinkar. Insprängda mellan finkflockarna observerades enstaka individer av 
hämpling, domherre, stenknäck, gulsparv och sävsparv.  
Totalt noterades 2274 individer av 56 olika arter antingen som sträckande över höjdplatån 
eller rastande i gräs och buskmarkna längs med sluttningarna. Vädret kan man absolut inte 
klaga på. 
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