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Amerikansk tundrapipare. Pluvialis dominica. Svenskärsavfarten, Ledskärsområdet 13 maj 2013. 
FOTO: MARTIN WIDÉN

Amerikansk tundrapipare 
vid Ledskär maj 2013
JOAKIM DJERF

Trots en uppväxt bland stövelskaft och tub-
stativben har sonen Adrian inte visat något 
större intresse för fågelskådning förrän nu i 
år – hans sjuttonde. Någon gång i mars må-
nad frågade han mig efter en fågelkrysslista 
och naturligtvis var jag inte svårövertalad 
att beställa ett antal miniförteckningar över 
Sveriges fåglar från Naturbokhandeln. Sedan 
dess har vi “börjat om” med hans kryssande, 
vilket även gett mig själv en anledning att 
komma ut i fält betydligt oftare än vad som 
varit brukligt de senaste (kanske tio?) åren.

Den här söndagen (den 12 maj 2013) hade 
Adrian, jag själv och mamma Elisabeth besökt 
Sund-Julö naturreservat på Hållnäshalvön och 
där fått fina observationer av gråspett och en 
hel del andra skogsfåglar – bl a orre, spillkråka, 
göktyta och gök. På hemvägen (till Östham-

mar) måste vi såklart passera Ledskär och 
kontrollera om där uppehöll sig något roligt. 
Vi blev mycket nöjda med de tio mosnäp-
porna som kilade runt på Ledskärsängarna. 
Eftersom jag har lite svårt för att avsluta kom, 
jag på att vi även måste stanna till uppe vid 
“76:an” och kontrollera fälten där man brukar 
kunna finna ljungpipare så här års – en art som 
vi gärna ville kika lite närmare på.

Ljungpiparskådningen gick mycket bra 
och vi såg även en del brushanar. Klockan 
började nu tyvärr gå alldeles för fort, och vi 
måste snart fara hem eftersom Adrian skulle 
hålla karateträning för en barngrupp klockan 
11. Klockan var nu ungefär 08.45.

Vid någon form av “sista span” fick jag 
plötsligt syn på en pipare i full sommardräkt 
som inte alls såg ut som en ljungpipare, väldigt 
mycket mer som en tundrapipare faktiskt! 
Fågeln födosökte på åkern närmast oss och 
vi såg den väldigt bra direkt. Men med ett 
antal år och misstag i bagaget var jag väl 
medveten om att här gällde det att ha is i 
magen. Såg jag rätt, men vad kan man förväxla 
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en sommardräktstecknad tundrapipare med 
förutom problemet att särskilja amerikansk 
och sibirisk? Som varande “sökarlös” sen flera 
år skulle också en eventuell utlarmning bli 
lite problematisk, insåg jag också. Hur vi än 
vred och vände på det blev det snart ganska 
uppenbart att här hade vi definitivt med en 
tundrapipare av någon av arterna att göra. 
Fågeln sträckte strax därefter även långsamt 
upp vingarna och uppvisade den tundrapipar-
diagnostiska grå armhåletrakten. Det svarta på 
kroppsundersidan syntes vara helt komplett 
på stående fågel, men det framskymtade en 
mindre andel vitaktiga fjädrar på de undre 
stjärttäckarna som kunde ses när fågel böjde 
sig framåt. Fågeln var överlag påtagligt snygg 
och prydlig med “skarpt avgränsad vit sjal 
längs halssidorna som slutar i en tydlig 
ansvällning på bröstsidan”, som Svensson 
uttrycker det (i fälthandboken Fågelguiden, 
reds anm).

Spontant kändes det som att tundrapi-
paren vi tittade på var amerikan. Framförallt 
fjäderdräktens utseende, men även det ut-
dragna akterpartiet (bildat av längre stjärt 
och vingar) samt bedömd benlängd pekade i 
samma riktning (sibirisk brukar uppfattas som 
tydligt långbent). Det finns dock exempel på 
att sibiriska tundrapipare kan vara mycket lika 
amerikanska i dräkten, så en “lång handpen-
neprojektion” är viktig att kontrollera för en 
säker artbestämning. Vi tyckte den såg lång 
ut på vår fågel.

Ungefär vid det här laget började jag att 

ringa “skådarkompisar från förr” och kunde 
beskriva för bl a Björn Lundgren och Anders 
Eriksson vad vi stod och tittade på. Anders 
var behjälplig med utlarmning klockan 09.25 
och vi fick snart besked om att ett flertal 
fågelskådare var på väg till Ledskär. När 
klockan närmade sig 10.00 var vi, av redan 
angivna skäl, tvungna att lämna lokalen och 
raskt fara hemåt. En ganska nervös hemresa, 
kan jag erkänna, det kändes mycket viktigt att 
fågeln skulle vara kvar och att fler skulle få se 
den. Håkan Runes larm klockan 10.25  om 
att “5 skådare är säkra” (som jag såg i datorn 
när vi kommit hem) var således mycket goda 
nyheter! Första skådargänget på plats kunde 
definitivt bekräfta att vi sett rätt beträffande 
fjädrarnas exakta konfiguration – artbestäm-
ning till amerikansk tundrapipare var ett 
faktum!

Extra roligt var att Upplands allra första 
amerikanska tundrapipare (tillika tredje 
fyndet för landet) också gjordes i Ledskärs-
området (en ungfågel den 15−26 oktober 
1989 – jag var själv där och kryssade den 
långväga gästen den 17). Upptäckare var den 
gången Björn Lundgren, som även tillhörde 
den första gruppen tundrapiparsugna skådare 
som anlände till Ledskär denna dag. Fågeln 
var kvar på lokalen fram till den 16 maj då 
den på kvällen sågs ta höjd och målmedvetet 
flyga norrut tillsammans med ett 20-tal ljung-
pipare (Kalle Brinell). Fyndet är det sjuttonde 
i ordningen för landet.
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