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Efter snart 200 skådardagar i Singö skärgård infriades mina 

förväntningar med råge den 25 oktober i år. Den rödkindade 

sparven på Understen var på sätt och vis både helt oväntad 

och samtidigt ett direkt resultat av ett målinriktat och ihärdigt skådande.
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Fyndplatsen på Understen

UNDERSTEN

sten alltsedan 2008. En hel del trevliga arter 
har observerats – såsom storlabb, svartnäbbad 
islom, praktejder, stäpphök, taigasångare, 
lundsångare, m.m. – men det var bergsångaren 
på Måssten i maj 2010 (FiU nr 3/2010; RR nr 
3/2010) som indikerade att förutsättningarna 
att hitta rariteter fanns.

HÖSTEN 2011 HAR i huvudsak bjudit på 
västvindar och klart väder, men trots det bra 
fågelskådning med ovanligt tidiga fynd av 
östliga rariteter. Den 17 september blev en 
höjdpunkt när jag och min bror Henrik ob-

Singö skärgård i Ålands hav i norra Uppland 
sträcker sig från Örsten i söder till Norrsten 
i norr, med Understen och Hållskären som 
utposter i ost och Singös ostsida upp till Ellan, 
Skogsskäret och Stor-Roten som utposter i 
väst. Totalt har jag observerat 210 arter sedan 
2006 i Singö skärgård, en lista som påbörjades 
då vi köpte sommarstuga på Örsten, Singö. 
Möjligheterna har ständigt förbättrats att nå 
de yttersta öarna i och med uppgradering av 
navigationsutrustning och storlek på båt. Där-
till har jag haft tillstånd från Försvarsmakten 
att inventera och sträckräkna fågel på Under-
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serverade en sibirisk piplärka och taigasångare 
på Understen, ytterligare en taigasångare på 
Måssten, samt en avslutande insträckande 
stäpphök på Örsten. Båtturerna till öarna i 
början av oktober gav inget särskilt utbyte, 
och förväntningarna mot slutet av månaden 
var därför inte så höga. Väderläget utveck-
lades dock i en intressant riktning, med ett 
omfattande högtryck över Ryssland, nätter 
med svaga vindar och en hel del dimmoln 
längs kuststräckan. Tidigt på morgonen tisda-
gen den 25 oktober såg väderläget optimalt 
ut och jag fick lite oväntat möjlighet att ta 
mig ut själv. Startade med bil från Uppsala 
kl. 04.45 och la ut från bryggan på Örsten 
vid 06.00. Då var det +3 Co, en svag sydvind, 
kraftig dyning från gårdagen, och framför allt 
tät dimma. De åtta sjömilen ut till Understen 
tog gott och väl 30 minuter och ön var inbäd-
dad i en om möjligt ännu tätare tjocka. Redan 
första promenaden upp på ön indikerade att 
det rastade ovanligt mycket tättingar. 

STRAX EFTER KLOCKAN 7 gick jag en första runda 
på ön, som ju utmärks av variationsrika klipp-
hällar, en uppsättning olika byggnader, hällkar, 
ett fåtal buskage och gräspartier, samt ett stor-
slaget läge långt ut i Ålands hav. Kungsfågel 
dominerade, liksom rödhake, gärdsmyg och 
lite trast, men inget spännande observerades. 
Satte mig sedan ner vid stora fyren och fikade 
och efter bara någon minut flyger en liten 
”tickande” sparv upp från en vassrugge och 
sätter sig i en buske strax intill. En klockren 
ung dvärgsparv ses väl i en halv minut, fågeln 
lockar ett par gånger till, och flyger sedan 
undan och ser ut att gå ner i ett gräsparti 
bakom gamla fyren. Eftersök påbörjas för 
dokumentation, men jag lyckas bara stöta 
fågeln vid två tillfällen och därefter kan den 
inte återfinnas. En dryg timme senare, under 
den femte rundan över ön, stöter jag upp en 
”tickande” sparv igen, den här gången i den 
nordvästra ravinen. Fågeln sätter sig kortvarigt 
på ett utskjutande klippsprång och jag hinner 
se i handkikaren att det är en 1K videsparv 
med tydlig kindfläck, röda flankstreck, med 
mera. Fågeln lyfter när jag försöker ta mig 
närmare och tar ordentlig höjd i dimman och 

ser ut att dra mot SV in mot fastlandet. Jag 
diskuterar då med Per Johan Ulfendahl per 
telefon om det inte är väl sent för en videsparv 
i Uppland, och han instämmer, men bekräftar 
också efter lite eftersök att det inte är fenolo-
girekord på något vis. Min bror Henrik sms:ar 
från Japan att det verkar gå riktigt bra för mig 
och att jag bör jobba vidare.

UPPRYMD EFTER ATT ha hittat två tunga arter 
för Singö skärgård under samma morgon 
fortsätter jag rundorna i dimman. Vid tiotiden 
har dock de flesta tättingarna lämnat ön och 
rundorna ger egentligen inga nya arter, mer 
än en trött hornuggla i ”rarrisvassen” och ett 
par större korsnäbb i syrénbuskagen mellan 
husen. Återigen sätter jag mig vid stora fyren 
för en fika och ser då rätt omgående en fågel 
komma in från havet och gå ner i det korta 
gräset intill ett betongfundament. Efter en 
god stunds väntan visar sig fågeln kortvarigt 
och jag konstaterar i handkikaren att det tycks 
vara videsparven som återvänt till ön igen. Jag 
hör den ”ticka” lågmält ett par gånger och när 
ljuset tilltar som en konsekvens av att dimman 
nu börjar skingras tar jag fram kameran för att 
fotografera fågeln. Det visar sig vara svårt, för 
den är skulkig och svår att återfinna, trots den 
relativt begränsade yta den uppehåller sig på. 
Jag sätter mig då på en strategisk plats, där en 
gräsrand tar slut och övergår i en klipphäll, 
och väntar. Då och då hör jag fågeln locka, 
men ser den bara sporadiskt. Efter nästan 
en timme hoppar fågeln till slut fram som 
planerat och jag får en serie bilder under ca 
20 sekunder, men jag granskar egentligen inte 
fågeln närmare. Därefter drar sparven ut på 
klipporna i norr, och under resterande delen 
av förmiddagen hör och ser jag sparven då 
och då runt platsen där den först upptäcktes.

EFTER ATT HA LÄMNAT ön klockan 13.15, nu i 
klart väder, återvänder jag så småningom till 
Örsten. Vid bryggan passerar en flock med 
fjorton tallbitar rakt över mig som en sista 
observation för dagen, och jag sätter av mot 
Uppsala för att arbeta. Jag är nöjd med dagen, 
men lite besviken ändå. En trolig sibirisk 
trast larmas ut från Björns fyr i Norduppland 
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senare under eftermiddagen och jag känner 
ju att även jag borde ha hittat något tyngre 
och östligare. Till kvällen börjar jag redigera 
bilderna på videsparven för att lägga ut på 
Svalan i och med rapportering. Jag reagerar 
då på att sparven har märkliga rödbruna bräm 
på framvingen, att kindfläcken inte går att 
se på någon av de tjugosju bilderna, och att 
ryggstreckningen är väl kraftig. Men jag tycker 
mig också kunna konstatera en rak näbbrygg 
och skär undernäbb och letar efter karaktärer i 
övrigt som ska stämma med videsparv. Skickar 
sedan en fråga till Per Johan om videsparvar 
kan ha en dylik dräkt sent på hösten; kanske 
är det en 1K hane? Men hans svar dröjer. 
När bilderna väl publicerats på Svalan tar 
det dock inte många minuter innan de första 
frågorna dyker upp om vad det egentligen är 
för fågel. Jag svarar att det är en videsparv så 
vitt jag vet, men att en hybrid eller sparv jag 
inte känner till kanske inte kan uteslutas. Jag 
lägger ut fler bilder och efter bara en kvarts 
diskussion står det klart att det är en 1K 
rödkindad sparv! Jag svettas en hel del nu 
och börjar leta bilder på nätet och inser rätt 
snabbt att det verkligen stämmer, att det till 
och med är helt otvivelaktigt, mycket tack 
vare bildkvalitén på mina egna bilder. 

Per Johan, Martin Tjernberg och Johan 
Södercrantz blir de personer jag kontaktar 
och söker särskilt tillstånd för i syfte att göra 
eftersök morgonen efter. Efter långa diskus-
sioner med Försvarsmakten löser det sig med 
tillståndet, och vi sätter av klockan 04.45 från 

Uppsala nästa morgon. Prognosen är dimma 
och/eller låga moln, samt svaga vindar som 
sedan ska öka till SO 10 m/s. Väl framme 
vid Örsten efter en bilfärd från Uppsala i 
tät dimma konstaterar vi att dimman är mer 
utspridd härute, sikten tämligen god ända ut 
till Understen, och att natten tycks ha varit 
stjärnklar i skärgården. När vi går iland på 
Understen vid sjutiden är det uppenbart att 
få fåglar rastar. Vi väntar en god stund för att 
få bättre ljus innan vi går en första runda, 
som tyvärr endast ger snösiska, vinterhämp-
ling, snösparv, ett par dvärgmåsar, samt en 
skulkande, vingskadad sånglärka på samma 
plats som den rödkindande dagen innan, 
vilket i och för sig höjer pulsen en del. Efter 
ytterligare två rundor och ett besök av kust-
bevakningen lämnar vi ön klockan 10.15 på 
grund av den tilltagande vinden.

FYNDET AV RÖDKINDAD SPARV är det första i 
Sverige och det andra i Europa. Tidigare 
har ett exemplar fångats och ringmärkts på 
Fair Isle utanför Skottland i oktober 2004. 
Tillsammans med bergsångaren, sibiriska 
piplärkan och övriga subrariteter visar fyndet 
otvivelaktigt på den stora potentialen i Singö 
skärgård, men alltför få skådare besöker öarna. 
Under våren och hösten 2012 planerar jag 
därför att arrangera ett flertal turer ut till 
öarna och hoppas att så många som möjligt 
tar chansen att njuta av skärgården och leta 
efter nya rariteter! 
                                              Örsten, Singö 14 nov 2011

Följ med på ö-skådning i Singö skärgård!
Under optimala förhållanden och på giftiga datum gör 
nu Fredrik Bondestam möjligt för fler att ta del av öskåd-
ning i Singö skärgård. Han planerar att genomföra fem 
olika turer under vår och höst, bland annat med möjlig-
heter att välja lämplig ö och form för skådning. 

Mer info och pris om dessa turer och anmälan finns här: 
http://www.doodle.com/we2zdbk9nc8v29s5. 
Eller ring direkt till Fredrik för bokning: 0730 458 460. 

Det finns fortfarande ströplatser kvar till turerna i maj. Först till kvarn gäller! 


