
Kalle Brinell har lagt ned många timmar i fält runt om 

i Norduppland de senaste åren och står för många 

intressanta observationer från denna underskådade 

del av landskapet. I början av september gjorde han sin 

hittills tyngsta upptäckt i form av Upplands första större 

beckasinsnäppa. Nedan följer Kalles egen berättelse om sin 

skådardag, som resulterade i Upplands fjärde nya vadarart på 

lika många år och ökade på listan över antalet observerade 

fågelarter i landskapet till 382.

Höstraritet vid 
Ledskärsängarna
Kalle Brinell berättar om upptäckten av 

Upplands första större beckasinsnäppa 
KALLE BRINELL 
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Den första dagen erbjöd beckasinsnäppan tidvis 
njutbara observationer på ner till 30–40 meters håll, 

där den höll ihop med några av Ledskärsvikens övriga 
vadare. På bilden anar man fågelns relativt sett mörka 
intryck i flykten, vita vingbakkanter och ”cigarren” på 

ryggen. I flocken ingår även två unga spovsnäppor, 
en rödspov (sannolikt av rasen islandica) och ett gäng 

brushanar. Ledskär 3 sept 2015. 
FOTO: MARTIN ALEXANDERSSON
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JAG INLEDDE DEN här dagen vid Sikhjälma 
hamn ute på Hållnäshalvön. Förhoppningen 
om att några inblåsta labbar skulle dra förbi 
i den friska nordostvinden grusades ganska 
snart. Det regnade nämligen så pass att sikten 
var rent ut sagt bedrövlig. 

Blöt och muttrande gick jag istället runt 
och skrotade bland träd och buskar efter de 
få tättingar som fanns på plats. En och annan 
rödstjärt och några lövsångare sågs, men inget 
märkvärdigt direkt. 

Däremot märkte jag att det då och då 
kom små grupper med kärrsnäppor farande 
i strandkanten. ”Aja, jag drar väl till Ledskär. 
Man vet ju aldrig”, tänkte jag. Jag hade vis-
serligen varit där kvällen före, då väder för-
hållandena var liknande. 

”Registret 
jobbar på högvarv 
för några ögonblick, 
innan fågeln avslöjar 
sig själv genom att 
sticka fram näsan 
för en sekund.”
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Bortsett från ett gäng rödspovar, så fanns 
det då blott 17 kärrsnäppor och en handfull 
gluttsnäppor på platsen. Moralen var väl 
därför någonstans nere i avgrunden vid det 
här laget. 

VÄL PÅ PLATS vid Ledskärsviken så inser jag 
emellertid att det fyllts på ordentligt med 
vadare sedan gårdagen. Nästan direkt får jag 
syn på en mörk, halvstor vadare med långa, 
grågröna ben. 

Fågeln står dock och sover med ryggen 
vänd mot mig intill två unga kustsnäppor. 
Ibland när man hittar något som man absolut 
inte har räknat med, så kan det ju ta några 
sekunder innan hjärnhalvorna synkar. Inget 
undantag den här gången, även om jag så 

klart förstår att detta är något som inte borde 
vara här. 

Registret jobbar på högvarv för några 
ögonblick, innan fågeln avslöjar sig själv 
genom att sticka fram näsan för en sekund. 
”Oj, (biip*) beckasinsnäppa! Var är kameran!?  
– I bilen, så klart”.

JAG SLÄPPER FÅGELN ur sikte och slänger mig 
in i baksätet och börjar gräva fram mobil-
telefon och adapter. Efter lite pyssel med 
att koppla ihop allt, så filmar jag fågeln  
i några minuter medan den lugnt spatserar 
runt med kustsnäpporna. ”Man kanske skulle 
titta på fågeln också”, tänker jag. Så jag ägnar 
några minuter åt detta innan jag börjar ringa  
runt. 

Den större beckasin snäppan i Led-
skär var en ungfågel med i huvudsak 
juvenil dräkt, vilket lättast ses på 
form och teckning hos kroppsovan-
sidans skapularer, vingtäckare och 
tertialer. Utseendet på dessa juvenila 
fjädrar är dessutom tydligt skilt gent-
emot en mindre beckasinsnäppa, 
Limnodromu s griseus,  
i motsvarande ungfågeldräkt. Utan 
att gå in på detaljer kan man säga 
att större beckasinsnäppa generellt 
har mera enhetligt mörka kärnor 
med mindre kontrasterande kanter, 
vilket är speciellt tydligt på tertia-
lerna (oregelbundet ljusmönstrade 
hos släktingen). Ungfåglarna ruggar 
till vinterdräkt ungefär två månader 
senare än gamla fåglar, framåt slute t 
av november. Därefter blir både 
ålder s- och artbestämning en svårare 
utmaning. Större beckasinsnäppa, 
Limnodromus scolopaceus, Ledskär,  
3 september 2015.

FOTO: INGO LEIBIGER
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Flyttar via Alaska
Den större beckasinsnäppan häckar på tund-
ran både i nordvästra Nordamerika och i nord-
östra Asien, men betraktas som monotypisk. 
Uppemot en tredjedel av världspopulationen 
(>400 000 individer) återfinns i Sibirie n, och 
det har skett en avsevärd geografisk expansion 
ända fram till västra Tajmyrhalvön under 
senare delen av 1900-talet. 

Nästan alla individer flyttar dock via Alas-
ka och övervintrar i Nord- och Mellan amerika, 
endast ett mycket litet antal (<100 ex ) 
ses regelbundet på vintern i bland annat Japan 
och Taiwan.

Föredrar sötvatten
Den större beckasinsnäppan är en sällsynt 
men årlig gäst runt om i Europa. Under flytt-
ning och övervintring kan arten ibland hittas 

vid kusten, men föredrar oftast grunda söt-
vatten som dammar, sjöstränder, flodbankar 
och tillfälliga översvämningar. 

Den större beckasinsnäppan dominerar
Som förstagångsfynd i Uppland var fågeln 
kanske en av de mer väntade och represente-
rar det 22:a fyndet totalt i Sverige. Fyndbilden 
är påtagligt sydvästlig i landet och nära oss 
finns bara två tidigare observationer, från 
Västmanland (Asköviken 4–6 maj 2013) och 
Sörmland (Vadsjön 13–18 augusti 2004). 

Det bör påpekas att det finns ytterligare 
cirka 15 svenska noteringar om obestämda 
becksinsnäppor (bland annat tre från Sörm-
land), där man i en överväldigande majoritet 
kan anta att det handlat om just större becka-
sinsnäppa. Den i framför allt adult vinterdräkt 
snarlika mindre beckasinsnäppan är trots allt 

STÖRRE BECKASINSNÄPPA LIMNODROMUS SCOLOPACEUS

Först så pratar jag med Ulrik Lötberg och 
berättar vad jag tittar på. Måhända ändrades 
hans dagsplanering en aning, om inte annat 
tycktes gräsklippningen hastigt ha nedgrad-
erats i prioritet. 

JAG FORTSÄTTER ATT ringa till fler, jag visste att 
bättre väder var på gång. Många är tillfällena 
då flock efter flock med vadare lämnar lokalen 
så fort vädret tillåter, så jag vill få ut informa-
tionen så snabbt som möjligt. Faktum är väl 
att det egentligen är nu som den jobbiga delen 
börjar. Den eviga väntan på att folk ska ta sig 
upp till skådartomma Norduppland en helt 
vanlig torsdagsmorgon som denna. Vad som 
förvärrar hela situationen ytterligare är att en 
lärkfalk nu har fått upp ögonen för att det 
finns en potentiell frukost vid vattenbrynet. 

Flera gånger kommer falken flygande över 
viken och skapar allmän oreda. Beckasin-
snäppan lättar och flyger runt över vattnet 
vid några tillfällen. Den sista gången gör den 
också ett seriöst sträckförsök och far in över 
land tillsammans med ett gäng kustpipare. 

Man skulle nästan ha kunnat tro att den 
hörde mina svordomar, eftersom den helt 
plötsligt avvek ifrån kustpiparna och vände 
tillbaka. Men, istället för att landa där den 
så att säga ”skulle”, så fick den för sig att dra 
i väg i riktning mot Askholm och sedermera 
försvinna ner bortanför skogen. Det kändes 
väldigt tungt att behöva ringa upp Ulrik, som 
nu befann sig i Västland, och berätta den 
dystra nyheten. Tacksamt nog återkom fågeln 
inom några minuter och snart började också 
parkeringen att fyllas på (såklart under lugna 
kontrollerade former). Under eftermiddagen 
och de följande tre dagarna besöktes lokalen 
av något hundratal skådare som belåtna kunde 
pricka av arten i sina listor.

”Vad som förvärrar hela 
situationen ytterligare är att en 
lärkfalk nu har fått upp ögonen 
för att det finns en potentiell 
frukost vid vattenbrynet.”
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en betydligt mer sällsynt nordamerikansk gäst 
i Europa, med exempelvis bara en enda doku-
menterad individ i Sverige och inte mer än 
en handfull observationer på brittiska öarna. 

Osäkert ursprung
Över 350 individer sedda totalt på Irland 
och i Storbritannien och tvåsiffriga antal på 
bland annat Azorerna och Island, talar för 
att en stor andel av de större beckasinsnäpp-
orna kommer till Europa västerifrån över 
Atlanten. Samtidigt finns det närmare 15 
fynd från Finland, Baltikum och Polen och 
även en handfull noteringar från våra svenska 
östersjölandskap med mer osäkert ursprung. 
Facit får vi aldrig, men det är inget orimligt 
förslag att ledskärsfågeln kan ha tillhört den 
sibiriska populationen och därmed kommit 
till oss österifrån.
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LIMNODROMUS SCOLOPACEUS

Åtminstone av rapporterna från Artportalen att döma, så hördes inte fågeln locka i någon större ut-
sträckning. Lätet är annars en av de bästa karaktärerna för att skilja mellan större och mindre becka-
sinsnäppa. Ett par observatörer anger några ”kipp kipp” som yttrades då fågeln flög bort en längre 
bit. Större beckasinsnäppa, Limnidromus scolopaceus, Ledskär 3 sept 2015.  FOTO: JOAKIM DJERF




