Juli 2003:

Det blev Öland för hela slanten...
Hudsonspoven blev början på en raritetsperiod som saknar motstycke i öländsk fågelhistoria. Mega-arterna avlöste varandra. Det
kom nästan bara Ölands-larm under en dryg månads tid. Till slut gjorde Mikael Nord inläsningen: ”Ni kanske tror att ni har kommit till
Ölandssvararen, men det här är faktiskt Club 300s RIX-svarare”.

son, Göteborg, fick ökenpiparen som
400:e art.
Men det skulle inte räcka med en
ökenpipare. På kvällen den 19 juli
upptäckte Johnny Carlsson från
Växjö en ny och utfärgad individ strax
söder om Stenåsabadet. Många som
missat den första ökenpiparen fick nu
nya kryssmöjligheter. Fågeln var kvar
till den 28 juli.
Kommentar: Det finns tidigare 7 godkända fynd av ökenpipare i Sverige. Den senast dragbara var vid Sebybadet den 21
oktober år 2000.

...och det bara
fortsatte

Ny stänkare – sibirisk gråsnäppa!
Den 12 juli var det dags för ännu en
ny Sverige-art. Lars Hansson från
Huskvarna och hans familj besökte
Sebybadet på Öland. Det kom in en
del vadare, bland annat en flock kärrsnäppor. Då hörde han ett läte som
påminde om svartsnäppa. På en sten
landade en tringavadare.
– Men jag blev
inte klok på den.
Den liknade inte
något jag tidigare
sett. Terek var mitt
första intryck, men
detaljerna stämde
dåligt, berättar
Lars Hansson
Lars.
– Jag hade inte med mig någon
speciallitteratur utan ringde Douglas
Gustafsson som tillsammans med
Bosse Carlsson kom till Sebybadet
och assisterade med bra vadarböcker.
Nu hade fågeln flugit närmare och
stod på bara 30 meters håll. Snabbt
uteslöts willetsnäppa. Då återstod de
två arterna Tattlers. Det långa ögonbrynstrecket, det vita bröstet och undergumpen samt det tvåstaviga lätet
pekade entydigt på sibirisk gråsnäppa – en ny art för landet och detta
bara en månad efter förstafyndet av
hudsonspov.
Efter en stund lyfte fågeln och flög
söderut in i en vik. Här kunde den

dock inte återfinnas. Efter ett par timmar – när åtskilliga skådare hade
hunnit anlända och ännu fler var på
väg från hela landet – såg några skådare gråsnäppan som hastigast ute
på Gammalsbyören där den dock
lyfte och försvann för gott vid 18-tiden på kvällen. Sammanlagt var det
bara ett 15-tal personer som hann se
fågeln.
Kommentar: Det finns tidigare bara tre
godkända fynd av sibirisk gråsnäppa i Europa, två från Storbritannien (1981 och
1994) och ett från Spanien (1996).

Två ökenpipare
Som en ren spin-off-effekt av letandet efter den försvunna gråsnäppan
hittade David Erterius dagen efter
en ökenpipare när han tillsammans
med Mattias Olsson spanade av
Bondängen, norra Schäferiängarna.
Den hann dock lyfta
innan andra skådare hann fram. Fågeln återfanns av
Henrik Ehrenberg
och Rolf Svensson
på kvällen och var
kvar i sex dagar. Den
lockade ett stort
antal skådare efter- Ökenpipare nr 1.
som många sakna- Foto: David Erterius
de arten på sina listor. Uffe Karlsson
från Stockholm och Hans Börjes-

Långe Jan – bästa platsen för obsar av amerikansk tundrapipare.
Foto: Bister

Den 19 juli var det dags för nästa
stänkare. En kalanderlärka upptäcktes av Mattias Gerdin när han tillsammans med Måns Grundsten finkammade markerna vid Olshamn
öster om Alby. Några få tillskyndande
skådare hann se den innan den tappades bort i det svårjobbade området.

Möjlig sandsnäppa
blev pulshöjare
Den 18 juli hittade Staffan Rodebrand en spännande calidris-vadare

Foto: Jonas Bonnedahl

Ännu en vitgump
i Beijershamn
Ölandssviten i juli började redan
den 1:a med en ny vitgumpsnäppa
i Beijershamn – 13 månader efter
den förra. Det var en holländare
som upptäckte fågeln och Lasse
Rigbäck hjälpte till att bestämma
den. En regnfront låg över Öland
och skapade ett giftigt vadarläge.
Dagen efter upptäcktes en tereksnäppa på samma lokal. Vitgumpen var kvar till den 3 juli.
Stefan Hage från Varberg fick
vitgumpsnäppan som sin 400:e
art.
Ännu en vitgumpsnäppa – kanske samma – hittades av Johan
Stedt vid Sandvik den 15 juli.
vid Vialms udde. Han fick aldrig några
riktigt bra obsar på fågeln, men de karaktärer han såg stämde bra med
sandsnäppa. Dock kunde han aldrig
konstatera om den hade simhud mellan tårna.
Fågeln larmades på kvällen ut som
osäker. Strax före skymningen var ett
80-tal personer på plats, men snäppan kunde inte återfinnas.
Påföljande morgon hittade skådare som fortsatte eftersöken en kraftigt avvikande småsnäppa med karaktärer åt sandsnäppa. De kunde slå
fast att den inte hade simhud mellan
tårna. Om det var samma fågel som
sågs dagen innan är dock oklart.

Foto: Bill Zetterström

Bara ett par veckor efter hudsonspovens sorti var det dags för ännu en ny vadarart – sibirisk gråsnäppa.
Foto: Jens Berkler

Den 17 juli hittades en amerikansk
tundrapipare vid Ottenby. Det var en
gammal fågel i grann sommardräkt
som stannade i nästan två veckor. För
det mesta uppehöll den sig ute vid
Sandvik och de bästa obsarna fick
man faktiskt om man stod uppe på
Långe Jan.

Vitgump nr 2 vid Beijershamn.

Blåkråka
i Värmland

Ökenpipare
nr 2.
Foto: Bister

Under en inventeringsrunda vid Kilsviken söder om Kristinehamn upptäckte
Birger Gustafsson en blåkråka på förmiddagen den 2 juni. Den jagade
humlor hela dagen och satt omväxlande i enbusktoppar och på telefontrådar.
Den var kvar ända till skymningen, men i gryningen kunde den tyvärr inte
återfinnas. Åtskilliga värmlänningar hann dock få ett nytt landskapskryss.
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Medelhavsstenskvätta i Ljungby
Söndagen den 18 maj upptäckte
Rolf Nilsson från Ljungby en stenskvätta i sin trädgård. Rolf är ingen
fågelskådare, däremot allmänt naturintresserad. Han tyckte inte att
den liknade en vanlig stenskvätta
utan slog upp den i sin fågelbok –
Europas fåglar. Det närmaste han
och hans fru kunde hitta var medelhavsstenskvätta.
Även dagen efter såg han fågeln.
När den dök upp igen på tisdagen
tog han sig en närmare titt, men
kunde fortfarande inte få det till
något annat än medelhavsstenskvätta.
Nu ville han meddela fyndet och
samtidigt få arttillhörigheten bekräftad. Han hittade Ljungby Fågelklubb på nätet och tog kontakt
med Roger Karlsson som tillsammans med Göran Lindh omgående
åkte ut till Rolfs trädgård. De släpptes in i huset varifrån de båda kunde
studera fågeln när den födosökte.
Innan Roger och Göran tryckte på
larmknappen vid 19.30-tiden på
kvällen informerade Rolf Nilsson
sina närmaste grannar om att det

MEGA-ARTER
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Duvan som
alla skådare missade
I början av året damp det ner en rapport på Rrk Stockholms bord. Professor Peter Stilbs hade haft en märklig
duva på sin tomt i Åkersberga norr
om Stockholm i början av november i
fjol och den stannade några dagar.
Han kunde inte hitta den i sin fågelbok, men han hade tagit några bilder
på den genom ett fönster.
Professor Stilbs skickade in rapporten lite ursäktande:
”Jag är inte själv fågelkännare och
kan inte hitta något liknande i en bok
om Europas fåglar. Jag vore dock
nyfiken att få reda på vad det var.
Kanske en rymling? Ursäkta om jag
stör Dig i onödan”.
Även om bilderna var oskarpa
kunde Thomas Strid i Rrk inte få det
till något annat än en större turturduva och skickade rapporten med bilder
vidare till Rk som nu godkänt fyndet.
Det är Upplands första.
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skulle bli en invasion i deras villaområde. Redan den första kvällen hann
skådare inom en 10-milsradie fram.
Dagen därpå kom den väntade invasionen. Det var bl a mycket folk på
Öland som passade på att göra en
avstickare till Ljungby.
Totalt hann närmare 200 skådare
se den under onsdagen. Under torsdagen kunde skvättan inte återfinnas. Ca 170 C3-skådare fick medelhavsstenskvättan som nytt kryss.
Kommentar: Det finns tidigare bara sju
godkända fynd av medelhavsstenskvätta
i Sverige.

Träsksångare
i Jämtland
Senast vi fick ett RIX-larm från Jämtland kan vi inte minnas. Men den 8 juli
kom det. Fredrik Forsberg från
Stockholm satt på tomten till familjens sommarstuga vid sjön Strången
när han vid 19-tiden hörde en Locustella som han genast associerade
med träsksångare. Fredrik larmade ut
fågeln via svararen och Lars Davner
som befann sig på tjänsteresa i Jämtland var snabbt på plats och kunde
bekräfta bestämningen. Kvällen efter
kunde fågeln inte återfinnas.

Skedstork
i livesändning
När Mats Westberg den 28 maj upptäckte en skedstork på Getterön var
den alerta personalen på Getteröns
Naturcentrum inte sena att rikta sin livekamera mot storken. Det gjorde att
alla som satt hemma vid sina datorer
kunde se den födosöka i realtid. Visserligen på långt håll och med skiftande kvalitet. Men ändå. På kvällen
drog skedstorken iväg men kom tillbaka för ytterligare ett endagsbesök
den 31 maj.
SAMMANSTÄLLNING &

INTERVJUER :

B ISTER
Observera att de beskrivna fynden ännu
inte granskats av RK. Uppgifterna om tidigare godkända fynd har hämtats ur
Svenska Fågellistan framtagen av Kalle X.
www.club300.se/listor/svelist/

