
VI VAR DENNA DAG långt ifrån ensamma om 
denna tanke, utan flera båtlaster med skådare 
åkte ut i jakten på östliga pärlor. 

Väl på plats på ön parkerade vi tubkikarna 
i vanlig ordning uppe vid fyren. Eftersom 
sträcket av fågel ute över havet var ganska 
dåligt, så började merparten av skådarna 
röra på sig.  Efter att ha gått runt ön utrus-
tad med walkie-talkie (väldigt bra att ha vid  
ö-skådning) samt handkikare och fått se bland 
annat jorduggla och dvärgbeckasin, så var det 
dags för fika. 

När jag kommer upp till fyren står ingen 
och spanar ut över havet längre. Kaffet in-
mundigas och jag börjar spana lite förstrött  
i min tubkikare. Plötsligt får jag in en ”mörk” 
fågel på cirka 400 meters avstånd som far runt 
tillsammans med två fiskmåsar. 

I EN SEKUND tänker jag att det är en labb 
som mobbar fiskmåsarna. Men den är be-
tydligt mindre än dessa och det är istället 
måsarna som mobbar den ”mörka fågeln”! 
Jag hinner se hela fågelboken passera genom 
bakhuvudet och säger med lugn röst till 
de övriga skådarna på plats: ”Här kommer 
en intressant observation”, och de undrar:  

Liror är pelagiska fåglar som ses fåtaligt men regelbundet på den svenska västkusten i samband med 
västliga vindar, men däremot mycket sällan i Östersjön. 

Den mindre liran (Puffinus puffinus) vid Björn var landskapets andra fynd, det första gjordes vid 
Horssten den 11 oktober 2009, men det första för Upplands rapportområde. Det finns totalt åtta 
godkända rapporter av mindre lira från svenska landskap vid Östersjön. 

Mer om liror

Lördagen den 10 oktober 2015 hade jag, Oskar Wändell och Tobias Ljungquist bestämt oss för att ta 

en tur ut till Björn i hopp om att få se någon östlig raritet, som tajgasångare, kungsfågelsångare eller 

varför inte tajgablåstjärt. 

”Ska vi titta på den?” Jag svarar: ”Ja det ska 
ni!” och i samma stund vänder fågeln upp vita 
vingundersidor med en svart inramning, och 
jag skriker: ”MINDRE LIRA!” Då har Oskar 
och Tobias fått in fågeln i sina tubkikare. 

Efter att vi har konstaterat att det verk-
ligen stämmer, och att jag inte har drabbats av 

”I samma stund  
vänder fågeln upp  
vita vingunder sidor  
med en svart inramning 
och jag skriker  
MINDRE LIRA!”
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Förutom upplandsobservationerna är arten sedd en gång vid Hartsö-Enskär i Sörmland (möjligen samma 
individ som vid Horssten) och ytterligare fem individer är inrapporterade från Öland. Dessutom finns det 
genom åren två fynd från den finska kusten. Majoriteten av fåglarna har setts i september–oktober.

Utöver mindre lira föreligger fynd i Östersjön även av grålira (Puffinus griseus), med de närmaste 
observationerna från Landsort (1989) och tre från den finska kusten. Ingen av de mer ovanliga lirorna från 
västkusten är ännu noterade i de svensk-finska delarna av Östersjön. Fakta: Peter Schmidt

delirium, så kan jag låta Jelmer Poelstra och 
Ingela Källén, som saknar tubar, men råkar 
befinna sig uppe vid fyren, titta i min tub 
medan liran snabbt rör sig österut. 

En mörk lira ute över ett öppet hav och 
dessutom i hög fart kan vara mycket svår att 
få syn på, vilket tyvärr några skådare som  

befann sig i närheten fick erfara. När liran 
hade tappats lång ut i öster kunde vi konsta-
tera att detta var en helt osannolik observa-
tion, och att den höll på att gå oss alla förbi, 
trots att det befann sig över 20 skådare på 
Björn denna dag. 

Per Andersson

Mindre lira är en stor raritet i Uppland, men på västkusten ses några exemplar varje sommar  
och höst när det blåser hårt från västsektorn. Mindre lira, Puffinus puffinus, 14 september 2011, 
Hönö Bohuslän.  FOTO: MARTIN ALEXANDERSSON
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