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Styltsnäppan, Calidris himantopus, här flankerad av en gluttsnäppa (vänster) och rödbena (höger). 
FOTO: WILHELM DIETRICHSON

Styltsnäppa – ny art för 
Uppland
WILHELM DIETRICHSON

Det var den 21 april 2012. Jag hade en skå-
dardag, hustrun var i Uppsala på konsert. 
Jag hade åkt en runda till några av de ställen 
där det fanns goda chanser att se rastande 
vårfåglar. Jag hoppades på en ringtrast eller 
åtminstone ljungpipare eller blå kärrhök. 
Utfallet hade dock inte blivit riktigt vad jag 
hoppades på. Min förra runda för en vecka 
sedan hade varit ganska bra, så jag hade vissa 
förväntningar. Men så är det, toppdagarna 
infaller inte så ofta.

På eftermiddagen gick jag ner till Kogrun-
det, som varit min hemmalokal sedan mer än 
50 år. Det är inte så ofta jag träffar några skå-
dare där, det var nog flera år sedan jag träffade 
någon. Ska man skåda på eftermiddagen är 
det många alternativ som inte är bra men en 
tur till Kogrundet kan vara bra. Vadare, måsar, 
änder och andra strandfåglar hittar man även 
på eftermiddagen och ljuset vid Kogrundet är 
bättre på eftermiddagen än på förmiddagen, 

åtminstone då solen lyser. 
Efter att ha spanat av stränderna från 

en bergknalle i söder och fått ett grepp om 
vad där fanns smög jag mig ner lite närmare 
stranden och själva Kogrundet. Det fanns 
nämligen inte så många fåglar jag kunde störa. 
Jag satte mig vid en sten, nästan halvlåg, med 
kameran i beredskap i hopp om fototillfälle. 
Några rödbenor och några skogssnäppor gick 
och födosökte i dyn. Det fanns kanske åtta 
strandpipare. Jag tog upp tuben för ett se om 
någon av dem var en mindre strandpipare.

Plötsligt passerade jag en fågel som jag de 
första sekunderna tog för en tringa, men det 
var ingen rödbena och ingen skogssnäppa, och 
var det egentligen en tringa? Jag blev ställd, 
vad var det? Ytligt tänkte jag först tringa men 
det finns väl ingen tringa som är tecknad som 
den där: ryggen var mer som en brushane eller 
beckasin, flankerna som en sumphöna. Kunde 
det vara en fågel i någon övergångsdräkt jag 
inte riktigt hade koll på eller en missfärgad 
fågel? Övergångsdräkter har jag missat förr 
och missfärgade fåglar har jag sett. När jag 
studerade den närmare såg jag att näbben 
krökte ner lite grann en bit ut, det borde vara 
ett bra kännetecken. Ögonbrynssträcket var 
tydligt. Kroppen rundare än en rödbena och 
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fågel något mindre. Benen syntes inte för den 
gick på djupt vatten men jag trodde de inte 
var så långa. Jag gjorde lite anteckningar om 
hur den såg ut men det kändes inte som om 
det skulle ge svar på vad jag såg. Jag fick någon 
bild men det var grådisigt, låg vinkel och för 
stort avstånd.

Tankarna gick vidare: Vad var det jag såg? 
Kunde det vara en beckasinsnäppa. En sådan 
hade jag aldrig sett. Hur ser en beckasin-
snäppa ut? Den är väl mer beckasinlik. Jag 
hade givetvis ingen bok, tillräckligt att släpa 
på ändå. Jag tyckte den gick ganska mycket 
i grått. Gråsnäppa, kan det ha varit en grås-
näppa? Nä, den är mesigare färgad, jag har nog 
sett sådana i Australien, och de såg inte ut så 
här. Spetsstjärtad snäppa ser väl så där ut på 
ryggen, men sedan stämmer inget mer.

Plötsligt skvätte den till, som om den 
såg något hotfullt, och flög iväg, och satte 
sig bakom Kogrundsön. Ingen annan vadare 
reagerade. Jag retirerade och förflyttade mig 
på avstånd från Korgundsön, i en halvcirkel 
tills jag kunde se den. Avståndet var nu för 
stort för att jag skulle få bättre bilder och för 
att kunna göra en bättre beskrivning av den. 
Jag beslöt att försöka närma mig den i skydd 
av en enbuske.

Det var blött. De som senare var på 
platsen och tittade på fågeln vet det. Jag 
borde närma mig den genom ålning medelst 
hasning, som det hette i lumpen, men nä, det 
var för blött. 

Hukandes och knäböjandes lyckades jag 
ändå ta mig fram i tillräckligt låg ställning 
mot enbusken utan att skrämma varken den 
okända fågeln eller någon annan. När jag 
kom fram kunde jag se fågeln genom ett hål 
i enbusken. Där stod den tillsammans med 
en rödbena och en gluttsnäppa. Utmärkta 
jämförelseobjekt. Men vad var det? Jag lyfte 
kameran för att ta en bild. Autofokus letade 
fram och tillbaka utan att hitta fokus. Hålet 
var för litet. Försiktigt sträckte jag fram han-
den och bröt av några kvistar som satt i vägen. 
För att kunna rikta kameran, en systemkamera 
med en ganska tung 300 mm och telekonver-
ter, behövde jag sträcka mig lite år höger och 
samtidigt inta en obekväm mellanlåg ställning. 

Jag kände vikten av att få till något kort. Nu 
hade tag chansen. Bzz bzz bzz, nää, autofo-
kus gick åter fram och tillbaka. Spänningen 
steg, jag var inte helt stadig på handen, om 
man säger så. Jag darrade, kameran darrade. 
Manuellt fokus? Nä, jag såg för dåligt i den 
vinkeln……

Till slut fick jag några bilder, efter stor kon-
centration och utan att andas. De var mycket 
bättre än det jag sett med kikare. Fåglarna 
upptäckte mig aldrig men flög efter en stund 
iväg en bit och återgick till provianterandet. 
Jag förstod att jag hittat något speciellt och 
tittade ytterligare en stund för att njuta och 
tog några bilder till, även om det var på större 
avstånd.

Jag tog mig hemåt, för att med spänning 
titta i mina fågelböcker. Jag har flera med Pa-
learktis vadare. Det kändes konstigt att inte ha 
en bra idé om vad det var. Det brukar jag ha 
även när det är sällsynta fåglar och ofta även 
utomlands. Kan det bero på att styltsnäp-
pan kommer långt bak i fågelböckerna, eller 
på att den aldrig varit aktuell på de platser 
jag varit eller på att jag inte såg någon av 
de mest typiska kännetecknen: kontrastrik 
tvärvattring på buken, långa ben och rött på 
huvudsidan.

Jag tog mig som sagt hemåt. Jag skulle 
hämta hustrun som kom med bussen men jag 
omdirigerade henne till Östhammar där hon 
kunde vänta hos min mamma. Jag sa att jag 
hittat en fågel som inte fanns, vilket hustrun 
efter många års erfarenhet tog som giltigt skäl. 
Jag åkte hem och öppnade mina vadarböcker 
och bläddrade bland bilderna. Jag överförde 
mina foton till datorn. 

Jag kom ganska omgående fram till att det 
var - en styltsnäppa! En fågel jag mycket väl 
visste fanns men uppenbart inte så mycket 
funderat på. Jag förminskade några av fotona 
för Artportalen, för det behövdes nog. Det 
strulade. Jag la in obsen, ska jag sätta ett frå-
getecken? Nä, det måste vara rätt. Jag ficktill 
sist in bilderna, där satt den, ett par minuter 
gick, telefonen ringde, en skådarkompis skrek 
grattis! 

Den dagen hann ett tjugotal skådare se 
styltsnäppan. Det var ju sent på dagen och 
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det finns inte många skådare i närområdet. De 
sista skådarna såg fågeln ta höjd med några 
rödbenor och sträcka iväg.

Dagen efter åkte jag ner till Kogrundet för 
att se om det fanns skådare som letade efter 
fågeln. Lite överraskande gjorde det inte det, 
men klockan var halv 10 så de hade väl hunnit 
vidare. Jag öppnade därför bommen som jag 
fällt ner för att ingen skulle köra fast och tog 
bort de instruktioner jag satte upp dagen före. 
En bil kom ner och körde fast. Efter att ordnat 
bogsering och annat kunde jag fram åt halv 
12 gå ner till Kogrundet. Det regnade rätt bra 
men jag tyckte nog att det fanns anledning att 
gå ner. Visst kunde styltsnäppan vara kvar och 
regn kunde ge andra rastande fåglar.

När jag kom ner upptäckte jag - styltsnäp-
pan! Jag fick nästan nypa mig i armen. Går 
den här nere utan att någon varit och kollat? 
Är det inga som skådar på egen hand nu 
förtiden?

Jag ringde ett par kompisar som inte hann 
fram den första dagen, de ändrade planerna 
direkt. Det gjorde uppskattningsvis 500 andra 
skådare också. Även om jag inte upptäckt det 
roliga med att åka och titta på redan upp-
täckta felflugna fåglar är det väldigt roligt att 
upptäck en sådan själv. Det är också trevligt 
att titta på den skådarfest det blir. Denna dag 
var jag inte ensam i Kogrundet.

Styltsnäppa
Styltsnäppan (Calidris himantopus) häckar på 
öppen tundra i Nordamerika och flyttar på 
vintern till Sydamerika. Diverse studier tyder på 
att styltsnäppan skiljer sig en hel del från de ty-
piska Calidris-vadarna vilket kan föranleda taxo-
nomiska förändringar i framtiden. Dess 
närmaste släkting tycks vara spovsnäppan. 

Arten har dokumenterats årligen i Europa 
under 2000-talet, med totalt ett 30-tal individer. 
Sommar och tidig höst dominerar fyndbilden 

och som för de flesta amerikanska fåglar ståtar 
de Brittiska öarna med överlägset flest rapporter.  
Upptäckten vid Kogrundet sticker ut som på-
fallande tidigt, ett av mycket få Europeiska 
aprilfynd. 

I Sverige finns tre tidigare noteringar om stylt-
snäppa, ett vårfynd från Norrbotten och två 
sommarfynd på Öland (varav det senaste från 
2005). Från våra grannländer föreligger tre no-
teringar från Norge (senaste från okt 2010), Ett 
fynd i Danmark (april 1998) och ett fynd i Fin-
land (juni 1983).
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