Anka på avvägar åstadkom
folkvandring vid Svenska Högarna
FÖRE GRYNINGEN den 14 maj 2017 kom vi

gående längs den södra kanten av ”Stora
Dungen” på Storön vid Svenska Högarna. Vi
hade redan tidigare aktiverat våra slöjnät för
ringmärkning och var nu, efter en snabb frukost, på gång för att kontrollera om de hade
resulterat i någon fångst.
Så här tidigt på morgonen brukar det inte
vara någon större aktivitet och denna dag
var inget undantag. Endast ett par fåglar i
de första näten. Under den fortsatta förflyttningen hörde vi plötsligt en sång från kanten

Stora mängder fågelskådare besökte Svenska
Högarna under sommaren. På bilden från
den 14 maj ses bland andra Martin Tjernberg
(närmast), Bertil Svensson (ljusblå jacka),
Kristoffer Stighäll (röd jacka) och Weine
Erlandsson (i rutigt).
FOTO: JOAKIM EKMAN
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av dungen framför oss som ingen av oss vare
sig kände igen eller kunde föreslå ett tänkbart
ursprung till.
DET HÖR INTE till det vanliga att så sker och

vi försökte febrilt få kontakt med fågeln
ifråga. Innan detta hann ske tystnade den
emellertid och vi fortsatte att kontrollera
näten på deras innehåll. Vi kunde dock
inte låta bli att diskutera den skumma
sången och fundera över vad det kunde ha
varit.

na

”

Det var inte
bara det att fågeln
ifråga verkligen hade
transporterat sig till
Svenska Högarna, den
låg också på vattnet
utanför just där
Anders stod!

”
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ETT PAR TIMMAR senare var vi fortfarande

sysselsatta med ringmärkning, men det var
ingen större tillströmning av nyanlända fåglar.
Anders frågade då om det var OK att han gick
åt sidan en stund för att studera de svärtor
som låg på havet väster om ön. Anledningen
till denna förfrågan var att Magnus Liljefors
och kompani rapporterat en sannolik knölsvärta från ögruppen Röder, belägen cirka 15
km norr om Svenska Högarna, kvällen innan.
Anders hade tänkt till och kommit fram
till att den, det vill säga den eventuella knölsvärtan, kanske hade förflyttat sig från Röder
till Svenska Högarna sedan igår kväll. Vid
Röder hade den sällskapat med några svärtor,
men tillgången på dylika är avsevärt bättre vid
Svenska Högarna. Det vore således strategiskt
av den att flyga över till oss om den ville hitta
en partner av vanlig svärta. Detta hade Anders
tänkt ut. Därför placerade han sig med tuben
på en bergknalle intill nätrundan med utsikt
över havet i väster medan vi, Lena och jag,
fortsatte att ringmärka de fåglar som fastnade
i näten.
Det dröjde inte länge förrän Anders
ringde och berättade att han hade knölsvärtan liggande på vattnet i viken utanför
den bergknalle där han stod! Jag måste säga
att jag blev lätt förvånad över detta. Det var
inte bara det att fågeln ifråga verkligen hade
transporterat sig till Svenska Högarna, den
låg också på vattnet utanför just där Anders
stod! Den hade kunnat ligga var som helst
kring ön, utom där, och därmed kanske aldrig
blivit upptäckt. Knölsvärtan är uppdelad i
två raser, en nordamerikansk deglandi och en
nordostsibirisk stejnegeri. Denna individ var
av det förstnämnda slaget och därmed den
ras som aldrig tidigare observerats i landet.
LENA OCH JAG gjorde Anders sällskap på berg-

knallen och kunde konstatera att han mycket
riktigt hade rätt. Fantastiskt. Fyndet larmades
ut på vederbörligt sätt. Därtill visste vi att
Gunnar Hjertstrand, den tidigare tillsyningsmannen på Svenska Högarna, hade blivit
inhyrd för att under morgonen transportera
ett antal skådare från Kapellskär till Röder
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Mörkögd Junco, Junco hyemalis, Svenska Högarna
Lejonparten av Europafynden är dock från Brittiska

”

Men det dröjde inte
länge förrän Anders åter
ringer och berättar att
han, från sin bergknalle,
även har fått syn på den
fågel som vi hade hört
sjunga tidigare under
morgonen.

”

den 1
öarna

arna
tiska

den 14 maj 2017. Första fyndet i Sverige, men i övriga Norden har den setts vid tre tillfällen i Norge tidigare.
öarna, med närmare 50 fynd.
FOTO: JOAKIM EKMAN

för att dessa ville söka efter knölsvärtan. Ett
samtal till båten om fågelns nuvarande tillhåll
gjorde att Gunnar fick lägga om kursen och
ändra resmålet till Svenska Högarna. Därtill
vidtalades Anders Haglund, också han på väg
mot Röder, att även han borde ändra kursen
om han med medresenärer ville se fågeln
ifråga. Efter att dessa åtgärder hade vidtagits
beslutade vi att Anders skulle stå kvar och
hålla koll på knölsvärtan, medan Lena och
jag fortsatte med ringmärkningen.

VI FORTSATTE SÅLEDES att ringmärka, men det

dröjde inte länge förrän Anders åter ringer och
berättar att han, från sin bergknalle, även har
fått syn på den fågel som vi hade hört sjunga
tidigare under morgonen. Den hade kommit
och landat framför honom när han stod och
studerade knölsvärtan. Det var en mörkögd
junco! Anders hade redan kontrollerat artens
sång på någon ”app” och funnit att den överensstämde med den sång vi tidigare hade hört.
Ytterligare en amerikansk art och inte heller
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den tidigare observerad i Sverige! Den hade
dock hunnit försvinna innan han ringde, Lena
och jag hann således inte se den.
BÅTARNA MED SKÅDARE intresserade av att

få se knölsvärtan anlände och de som med
raska steg förflyttade sig från båtarna till mer
givande jaktmarker fick veta att det även
fanns en mörkögd junco på ön. Adrenalinet
flödade och folket spred sig raskt över ön.
Tack vare Anders var det inga problem att få
se knölsvärtan, men juncon höll sig undan.
Vid ett tillfälle hördes den sjunga några strofer, men sedan var det tyst. Det ena båtlaget
var tvungna att lämna ön utan att få se den
mörkögda, medan det andra laget stannade
kvar på ön och fortsatte att leta.
Under sena förmiddagen anlände Gunnar
med ytterligare en båtlast kryssare. Lite senare
upptäckte någon den mörkögda juncon i Inre
hamnen och de nu välspridda skådarna fick
bråttom att samlas på platsen. Inledningsvis
var juncon lite svårflörtad, men snart visade
den sig bra och alla fick se den. Ytterligare
två båtlaster med skådare hann anlända innan
eftermiddagen var till ända och även dessa
skådare fick fullt utbyte av resan.
Vid denna tidpunkt var kunskapen om
dessa två arters närvaro på Svenska Högarna
väl känd över landet och så vitt vi vet försökte
många få kontakt med någon båtägare som
kunde skjutsa dem ut till ön dagen därpå. Vi
visste att Gunnar redan hade två turer bokade
för morgondagen, men vi misstänkte att även
andra båtar var på gång.
Ytterligare båtar anlände således dagen
därpå. Nu hade dock juncon dragit vidare,
men knölsvärtan var till allas glädje kvar och
visade sig mer eller mindre väl. Jag har skådat
fågel på Svenska Högarna årligen sedan 1975,
men aldrig tidigare varit med om en liknande
ansamling av fågelskådare på ön. Visst har det
hänt att någon enstaka båtlast har besökt ön

”

och folk sprungit runt under några timmar,
men aldrig har det varit frågan om en sådan
rusning som under dessa två dagar. Just frånvaron av andra skådare har för mig varit en av
tjusningarna med att vistas här, och jag måste
säga att det var med blandade känslor som jag
upplevde anstormningen.
Nya båtlaster anlände varje dag fram till
dess vi lämnade ögruppen den 18 maj. Knölsvärtan var kvar och i stort sett alla besökare
fick se den. Även efter det att vi lämnade
Svenska Högarna har tillströmningen av nya
skådare varit omfattande och när detta skrivs,
i början av juli, ligger den troligen fortfarande
kvar. Gunnar har kört många turer till ön och
andra båtar har också varit här med skådare
intresserade av att få se knölsvärtan.
Med så många besökande skådare har detta givetvis resulterat i många andra intressanta
observationer av mer eller mindre ovanliga arter. Lundsångare, halsbandsflugsnappare och
höksångare är exempel på sådana. Men det
har även observerats mer högoktaniga arter.
Den 10 juni var Anders Haglund med flera
på Horssten för att titta på den stäppsångare
som hade setts där två dagar tidigare, men då
de inte hittade den beslöt de att istället åka
till Svenska Högarna där de i utbyte hittade
en annan individ av samma art! Dagen därpå
var andra skådare på Storön för att titta på
knölsvärtan och de hade turen att få se en
alpseglare, en ny art för Uppland.
SVENSKA HÖGARNA ÄR en fantastisk plats för en

fågelintresserad. Här kan nästan allt ske. Det
är många ovanliga arter som har observerats
här genom åren. Detta trots att ögruppen
under merparten av året inte besöks av
någon fågelkunnig. Utöver några veckor på
hösten och någon enstaka vecka på våren då
vi bedriver ringmärkning är det bara enstaka
tillfälliga besök av ett fåtal skådare som detta
sker. Fynden av knölsvärta och mörkögd junco

Adrenalinet flödade
och folket spred sig raskt över ön.
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”

”

Visst har det hänt att
någon enstaka båtlast har
besökt ön och folk sprungit
runt under några timmar, men
aldrig har det varit frågan om
en sådan rusning som under
dessa två dagar.

”

har gjort att tillströmningen av skådare varit
utan någon tidigare motsvarighet. Det är nu
många som har fått upp ögonen för lokalen
och som sannolikt vill hit igen. Problemet
med Svenska Högarna är dock läget i den
yttersta skärgården och därmed svårigheten
att ta sig hit. Det är dyrt att hyra taxibåt. Ett
annat problem är bristen på logi för den som
vill stanna flera dagar.
Jag har således skådat fågel på Svenska
Högarna årligen sedan 1975 och det är först
nu som en invasion av skådare har ägt rum.
Att det inte har skett tidigare beror i första
hand på att det nu var första gången som
två så ovanliga arter fanns på ön samtidigt,
men också på att möjligheten att överföra
information om ovanliga arter mellan skådare
har blivit allt snabbare. Detta i kombination
med ett med tiden allt större intresse för
felflugna flygfän.
TVÅ SÅ OVANLIGA arter en och samma dag är

givetvis helt unikt. Även om listan över ovanliga arter som har setts på Svenska Högarna
kan göras lång skall man vara medveten om
att den bygger på den verksamhet som nu har
pågått i över 40 år och sammanlagt långt över
tusen dagars ringmärkning och observationer.
Efter denna vår finns det troligen de som tror
att det bara är att åka ut till Svenska Högarna
så kommer man att hitta den ena arten mer
ovanlig än den andra. Så är det inte. Det är
inte onormalt att tillbringa en vecka här
utan att få se vare sig någon ovanlig art eller
särskilt många fåglar. Allt hänger på vädret.

Hane knölsvärta, Melanitta deglandi, av den
amerikanska rasen deglandi (uppe t.v.) med
två hanar av ”vår egen” svärta, M. fusca.
Svenska Högarna den 14 maj 2017. Förstafynd
för Sverige, den asiatiska rasen stejnegeri är
noterad vid två tillfällen tidigare.
FOTO: JOAKIM EKMAN

En vecka under hösten med ihållande vindar
från västsektorn, vilket är ganska normalt,
innebär få fåglar såväl på ön som i näten. Man
lyssnar på den ena sjörapporten efter den andra med förhoppningen att vinden skall avta
och helst vrida över på ostsektorn. Det kan gå
en hel höst utan annat än vindar från sydväst
och då är det långt mellan rariteterna. Detta
är dock en del av tjusningen. För den som har
tålamod och är på ön till dess vinden avtar,
eller vrider över mot ost, kan belöningen bli
överväldigande. Ön som dagen innan syntes
tom på fåglar översvämmas plötsligt av tusen
och åter tusen individer. Det stora flertalet är
givetvis de allmänt förekommande arterna,
men bland dessa finns det nu chans att hitta
de som kommit fel i tillvaron. De som inte
har följt mönstret utan av olika skäl kommit
mer eller mindre på avvägar.
Bill Douhan
bill.douhan@telia.com
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