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Teamwork ledde till kioskvältare vid Salsta
MATS WILHELM 

Om det hade funnits en kiosk vid parkeringen 
till Salsta slott hade innehavaren kunnat tjäna 
storkovan 11-13 maj 2010 då en stäppvipa 
uppehöll sig i närheten, men risken för att 
kiosken hade blivit nedkörd hade varit stor 
eftersom 100-tals lite stressade skådare från 
hela landet kom för att titta på fågeln.

Undertecknad var den som lade ut fågeln 
på Svalan vid hemkomsten till Storvreta. Där 
bor också Patrik Fritzon. Vi hade träffats vid 
Husbydammarna på förmiddagen när jag var 
på väg hem ifrån mitt fotogömsle i de lite 
otillgängliga våtmarkerna öster om Uggelsta. 
En pilgrimsfalk hade härjat bland de ca 400 
grönbenorna och 50 brushanarna under mor-
gonen och brushanarna stod mest och gömde 
sig i skrattmåskolonin, långt från mitt gömsle. 
Triss i beckasiner och rödstrupig piplärka fick 
jag också uppleva i dagarna. 

Både Patrik och jag är uppvuxna i Småland 
och vi pratade om att vi kanske hade träffats 
under pojkårens utflykter på höglandet. Nu 
uppskattar vi båda mycket markerna kring 
Fyrisån norr om Uppsala. Båda hade sett en 
morgontidig rapport om fjällpipare vid Salsta 
och Patrik begav sig dit för att leta efter den. 
Själv åkte jag hem ett tag för att äta lunch och 
tänkte att jag kunde åka åt det hållet under 

eftermiddagens utflykt. Vädret var nämligen 
fortfarande mycket inbjudande. 

Efter lunchen spanade jag av de plöjda 
fälten vid Salsta, där man kunde tänka sig 
att en fjällpipare kunde uppehålla sig, men 
utan resultat. Borta, tänkte jag och begav 
mig ner mot slottet för att njuta av årtor och 
gulärlor. När jag spanade västerut upptäckte 
jag i fjolårsgräset på andra sidan viltvattnet 
genast en gulaktig vadare med ögonbryns-
streck. Ganska ringrostig på fjällpipare och 
med denna på hjärnan reagerade jag inte då 
trots att jag nog tyckte att den var stor för att 
vara en fjällpipare. 

Jag ringde Patrik som inte hade hittat 
vadaren under sitt besök och han var snart på 
plats igen. Ganska länge trodde vi att det var 
en fjällpipare vi såg, och i efterhand har vi full 
förståelse för morgonens felbestämning. Efter 
ett tag lyfte dock fågeln och vi blev varse de 
svartvita vingarna. Jag sade spontant att ”den 
ser ju ut som en sumpvipa eller något”, för 
sådana har jag sett i Afrika många gånger. Så 
småningom gick det upp för oss att fjällpipare 
nog inte har denna teckning på vingarna, men 
det var inte förrän vi båda tittat i fågelböck-
erna vid hemkomsten som det riktigt gick upp 
för oss vilken rysare detta egentligen var.

Jag brukar sätta mig vid datorn vid hem-
komsten från markerna och rapportera på 
Svalan och denna dag blev inget undantag. 
Efter ca 30 sekunder ringde en av de mest 
flitiga av länets skådare och frågade om detta 
var sant eller om jag sluntit på tangenterna, 
och under de närmaste minuterna gick tele-
fonen varm. Själv hade jag ett möte i sta´n 
och kunde inte övervaka anstormningen som 
sedan följde, men jag har hört att den var 
magnifik, precis som fågeln.

Bekväm skådning vid Salsta slott.
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Stäppvipan häckar i Kazakstan och närliggande områden i Ryssland på den centralasiatiska stäppen och syd-
västra Sibirien. Arten flyttar under vinterhalvåret åt sydväst till Arabiska halvön och nordöstra Afrika och även 
åt sydost mot Pakistan och nordvästra Indien. Eftersom arten uppehåller sig på förhållandevis dåligt besökta 
platser både sommar och vinter är populationsuppskattningarna ganska osäkra, men man vet säkert att arten 
har minskat dramatiskt sedan mitten av 1900-talet främst beroende på intensifierad uppodling av stäppen och 
ett ökat betestryck som påverkar häckningsframgången. Dessutom har flera år med torka i både häcknings- 
och övervintringsområdena troligen också haft en negativ inverkan. I mitten på 2000-talet slog BirdLife Inter-
national larm och uppskattade antalet individer till mellan 400 och 1500 individer, men efter den glädjande 
nyheten från 2007 att ett par tusen individer hade hittats under riktade eftersök på ett par dittills okända 
övervintringsplatser i Sydöstra Turkiet och norra Syrien har dessa siffror kunnat räknas upp. Arten måste ändå 
fortfarande anses vara starkt hotad.

Denna bakgrund till trots så ses felflugna stäppvipor årligen, ofta med flera exemplar, runt om i Västeuropa. 
Bland annat finns hela 48 fynd från Storbritannien. Sveriges första fynd av stäppvipa gjordes just här i Upp-
land, där en individ sågs tillfälligt en majkväll vid Hjälstaviken 1989. Före 2010 fanns i landet 6 tidigare fynd 
av 7 individer som tidsmässigt ligger utspridda mellan maj och oktober och inte heller uppvisar någon tydlig 
geografisk trend. I övriga Norden finns ett 10-tal fynd. Upplandsfyndet vid Salsta slott är landskapets andra 
och markerar 10-årsjubileum av det senaste Sverigebesöket. 

Peter Schmidt
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