Bergsångare, Måssten, 2010-05-13–2010-05-15
FREDRIK BONDESTAM

Onsdagen den 12/5 åker jag ut till sommarstugan på Örsten, Singö, med siktet inställt
på skådning i Singö skärgård under morgonen den 13/5. Väder-prognoserna pekar på
svag sydost, eventuellt dimma med inslag av
regn un-der natten, och så uppklarnande en
stund på förmiddagen. Därefter utlovas tät
dimma från lunchtid. Giftigt läge med andra
ord, särskilt med tanke på den föregående
veckans varmluftströmmar från sydost upp
över Ryssland. Målarten är lundsångare, som
jag missat så många gånger, och trots det
tidiga datumet känns det rimligt. Jag ställer väckarklockan på tre, men vaknar av en
sjungande rödstjärt redan klockan två. Fort
upp och iväg med båten ut till Måssten. Målet
är egentligen Understen, men dyningen från
gårdagen är över en meter hög och jag inser
att det inte går att förtöja därute. Väl framme vid Måssten, på sydöstra delen, sätter
lomsträcket igång tidigt, men ön känns tom
på fågel i övrigt.
Efter ett tag, vid sextiden, reagerar jag på
en konstig grönsångarstrof. Endast den avslutande drillen hörs, rätt kort och högljudd,
något varierad i tempo och ton. Läser på i
Fågelguiden om olika alternativ, ringer runt
för att få idéer, men utan vidare framgång.
Efter en stunds letande hör jag fågeln på nytt
och ser en Phylloscopus som snappar insekter
i en sälg. Bredvid fågeln sitter plötsligt en
mindre flugsnappare, så jag hämtar kameran
för att dokumentera. Snabbt återvänder jag
till sälgen, men båda fåglarna är borta. Vid
ett tillfälle vid tiotiden på förmiddagen sitter
så den udda grönsångaren bara några meter
framför mig i en buske intill talldungen på
sydöstra delen av ön. Jag har då packat ihop
alla saker för att åka till Understen, eftersom
dyningen lagt sig, men har kameran redo. Jag
knäpper 18 bilder på fågeln som fortfarande
sjunger intensivt och fortsätter sedan ner till
båten och sätter av mot Understen.

Väl därute hittar jag bara en blåhake, lite
rödstjärtar och en gransångare som födosöker
i fyrträdgården och i det lilla granbeståndet
på den i övrigt karga ön. Vid tolvtiden börjar
dimman lägga sig, så jag styr kosan tillbaka
mot Måssten i hopp om att hitta flugsnapparen igen, men framför allt den avvikande
grönsångaren. Så ringer telefonen – släktingar
på Raggarön hör av sig och jag bestämmer
mig för att i stället fortsätta dit. Efter en god
stunds fikande bär det av hemåt, nu i tät
dimma vid fyratiden på eftermiddagen. Måssten är inte längre nåbar. Efter krypkörning
längs med Singös utsida med 20 meters sikt,
återvänder jag till bryggan och Örsten. Det
känns rimligt att söka av udden i alla fall, så jag
strosar ett par timmar fram och tillbaka, utan
att hitta mer än svarthättor och rödstjärtar
lite här och var.
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Fågeln på den första
bilden får mig att helt
stanna av, ja, sluta
andas. Vad är det
egentligen för sångare?
Berg? Balkan?

Senare på kvällen, runt niotiden, sätter jag
mig så vid datorn och laddar över bilder från
kameran. Fågeln på den första bilden får mig
att helt stanna av, ja, sluta andas (bifogad
bild). Vad är det egentligen för sångare?
Berg? Balkan? Jag ringer till min bror Henrik
i Nacka, mailar även den bästa bilden till

Bergsångare, Phylloscopus bonelli, Måssten i maj.
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honom, och så börjar jag yra euforiskt om
bergsångare och balkansångare. Han i sin tur
letar upp ljudfiler på nätet på bergsångare,
men de låter fel i mobiltelefonen. När jag själv
lyckas ladda upp en ljudfil, på uselt mobilt
bredband, så är det ren eufori. Sången är helt
klockren! Henrik sätter av mot Örsten direkt.
Nu är klockan tio på kvällen, men jag får tag
på Martin Tjernberg som, efter en god stunds
tålamod med min knappt sammanhängande
beskrivning, bestämmer sig för att följa med
ut till Måssten morgonen efter och han tar då
även med sig Tomas Carlberg.
Henrik och jag sover knappt ett par timmar, och sätter kurs mot Måssten klockan tre
på fredagsmorgonen. Det är några luckor i
molnen, men mycket dis, och svag vind från
sydost alltjämt. Vi lyssnar av talldungen, går
en vända över ön, men det är påtagligt tyst
och tomt. Jag hämtar Martin och Tomas vid
Kalvskärets lotsstation halv fem, och när
vi förtöjer i viken på Måssten händer det
plötsligt saker. Jag stänger av motorn och då
sjunger en lundsångare från buskridån inne i
viken! Jag blir riktigt glad, medan övriga inte
delar glädjen i samma utsträckning. Bara tio

sekunder senare, dock, sjunger den misstänkta
bergsångaren från samma plats, och nu utbrister stora leenden! Fågeln sjunger sedan
ivrigt under nästa timme och visar upp sig
hyfsat i det disiga ljuset, men vad vi behöver
är ett lockläte för att bestämma den säkert.
Tomas har med sig ett inspelat lockläte, men
vi tvekar att spela upp det. När vi sedan ska
pröva locklätet, börjar fågeln locka självmant
och saken är klar! Ny art för Uppland, och
sjätte fyndet i Sverige!
Sedan följer en lång dag för egen del.
Loggen i mobiltelefonen visar vid dagens
slut mer än 300 samtal och 200 sms. Jag kör
skytteltrafik med båten mellan Kalvskärets
lotsstation och Måssten under fyra timmar,
fram till klockan tolv, och många hinner se
och höra fågeln bra. Somliga tar även egen
båt från Horssten av bara farten! Sedan är jag
tvungen att hämta barnen i Uppsala, men jag
lovar att köra turer på kvällen också, samtidigt
som flera letar efter andra möjligheter att ta
sig ut. Efter halv åtta är det dock ingen som
ser fågeln. Åtta personer och jag själv söker
febrilt fram till halv nio, men sedan tätnar
dimman alltmer och jag måste köra hem fyra
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Kvar är alltså fyra skådare, bland annat Weine
Erlandsson och Martin Molin, som förbereder sig
på att övernatta utan mat och adekvat utrustning.

av dem. När jag så ska lägga ut från Kalvskäret
för att hämta sista gruppen, behöver jag först
byta bensintank i båten. Slangkopplingens
packning går då sönder, och det börjar rinna
bensin, allt medan dimman tätnar. Rätt snart
är situationen sådan att jag inser att jag inte
kan hämta de kvarvarande, och varken lotsen,
sjöräddningen eller övriga jag pratar med
kan gå ut i dimman som nu är helt kompakt.
Kvar är alltså fyra skådare, bland annat Weine
Erlandsson och Martin Molin, som förbereder
sig på att övernatta utan mat och adekvat
utrustning. Tidigt nästa morgon, efter regn,
dimma, kyla, hunger och trötthet, sjunger
så bergsångaren för Weine och övriga! De
får skjuts tillbaka av sjötaxi som därefter kör
ut fler grupper under hela lördagen. Många
hinner se och höra fågeln, men på söndag
morgon är bergsångaren inte kvar.

Jag har varit sommarboende på Örsten i fyra
år nu, och har haft tillgång till en någorlunda
duglig båt i två år. Det har hunnit bli rätt
många turer till öarna i Singö skärgård, framför allt Måssten, Norrsten och Understen.
Totalt har jag sett 197 arter under den här
perioden, och bland de trevligare kan nämnas
storlabb, svartnäbbad islom, praktejder, fyra
taigasångare, fyra mindre flugsnappare, brun
glada, med mera. En hel del riktigt trevliga
sträckdagar har det hunnit bli också, med
över fyrahundra smålommar en dag i oktober
för två år sedan, och flera dagar med femsiffrigt bo- och bergfinkssträck. Bergsångaren är
i en mening helt osannolik, och samtidigt
inte. Potentialen i Singö skärgård är stor, men
antalet skådare som besöker öarna litet. Det
som skulle bli en första lundsångare i livet,
blev bra mycket mer än så!

UOF:s program hösten 2010
Skatudden lördagen 16 oktober

Inneträff

Bra tid för sträck av lommar och dykänder.
Prutgäss passerar då och då. Rovfåglar, kråkor,
finkar m.m. sträcker in från Åland.

Tisdag 23 november kl 19.00
Mattis Jansson föreläser om
Fåglar och urbana miljöer

Anmälan till Gunnar Ehrenroth,
tel. 018-26 12 26.
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl. 06.00.
Pris 100 kr

Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2.

48

FÅGLAR I UPPLAND 3 2010

