
Ett oväntat möte i sommarnatten - dvärgsumphöna vid 
Angarnsjöängen 
 
Av: Svante Söderholm (0362) 
mailto:svante.soderholm@hem-pc.bip.net 
 
Sedan några år tillbaka brukar jag vid några tillfällen under maj-juni försöka följa samma 
mönster vid nattlyssning runt Angarnsjöängen. Jag brukar anlända till Örsta mitt i natten för 
att först lyssna efter "nattsångare" runt sjöängen. Rutten är upplagd så att jag i lagom tid för 
morgonkonsertens början befinner mig vid utloppet (vid sjöängens nordöstra spets). 
Promenaden tillbaka från utloppet till de vanligtvis sjöfågel- och vadarrikaste markerna 
mellan Midsommarberget och Lundbydiket, sker då längs norra sidan så att jag passerar 
Skesta hage och Klosterbacken. 
 
Även om årets tre tidigare natturer givit ett magert utbyte, beslöt jag mig fredagen den 27 juni 
för att försöka på nytt och direkt därefter inventera sjöfåglar vid lokalen. Med tanke på 
tidpunkten på säsongen, så innebär sjöfågelinventeringen främst att leta efter andkullar och 
"räkna" översomrande änder. 
 
Lördagen den 28 anlände jag till Örsta 01:00 och promenerade i sakta mak ner till 
Midsommarberget vid sjöängen och började gå runt den medurs. När jag befann mig vid 
Lundbydiket (01:25) hörde jag ett läte tre gånger som jag reagerade på: "årta men ändå inte 
årta". Mina tankar gick till dvärgsumphöna. Även om jag inte hört denna art, visste jag hur 
dess spel låter - jag vet dock inte när och hur jag lärt mig detta. Men då lätet inte hördes 
igen, "obsen" var kortvarig och jag saknade erfarenhet av arten, slog jag det hela ur 
tankarna. Det var väl någon vanlig fågel som jag inte hörde bra och/eller uppfattade lätet 
felaktigt. Så jag fortsatte gå runt sjöängen under flitigt lyssnande i den kontemplativa 
sinnestämning som infinner sig vid denna typ av fågelskådning. 
 
Denna sinnestämning blev dock relativt kortvarig. När jag passerade maden vid 
sommarstugeområdet hörde jag ånyo det torra, svajiga, ”smattrande-repande” läte som jag 
tidigare hört vid Lundbydiket. Klockan var nu två. Signalen från ryggmärgen var - 
dvärgsumphöna - kontrollera/säkerställ att du hör rätt, gör inte något misstag. 
 
Jag kunde avnjuta spelet fram till 02:40, när sumphönan plötsligt tystnade. Särskilt mellan 
02:20 och 02:40 spelade fågeln frenetiskt. Lätet hördes vid flera tillfällen upprepas mer än 
20-30 ggr i följd. Någonstans mitt i det hela, i en sinnestämning som bestod av eufori och 
trots allt en viss tveksamhet då det verkade otroligt att jag hittat en dvärgsumphöna vid min 
hemmalokal, kom fågelboken fram. Orsaken till detta var att en av de tankar som for runt i 
mitt huvud var "kontrollera, kontrollera…". De förväxlingsrisker som nämndes, årta och ätlig 
groda, kunde jag snabbt avfärda. Är man förtrogen med årtans spelläte föreligger denna 
förväxlingsrisk inte vid gynnsamma "observationsförhållanden". Jag hade i och för sig inte 
hört ätlig groda, men en sådan vid Angarnsjöängen föreföll ännu mera osannolikt. En groda 
spelar inte heller på detta sätt - den upprepar inte sitt läte så många gånger i tät följd. Det 
enda som inte stämde med uppgifterna i fågelboken var lätets längd. I boken stod 2-3 s och 
mina försök att klocka lätet gav 1.5-2 s, förvisso med en stor osäkerhet. Efter att sumphönan 
tystnat stod jag kvar på platsen omkring 10 minuter innan jag gav upp hoppet om att få höra 
den igen. Till beslutet bidrog att skrattmåsarna i den närbelägna kolonin började väsnas mer 
och mer. 
 
Under dessa tio minuter insåg jag att det inte var någon mening med att larma ut fågeln vid 
denna tidpunkt. Detta gjorde att jag hade gott om tid att komma fram till hur jag skulle 
hantera situationen. Jag ville inte dra igång en stor apparat utan att ha torrt på fötterna. Detta 



ledde till att jag beslöt mig för att kontakta någon/några kunniga fågelskådare, med 
erfarenhet av arten och stor erfarenhet av "nattljud". Jag ville diskutera lätets längd och se till 
att jag inte hade missat någon elementär förväxlingsrisk - trots att artbestämningen kändes 
"klar". Det kändes nästan lika viktigt att noga tänka igenom vilka åtgärder som eventuellt 
behövde vidtas för att klara den förväntade anstormningen av ett stort antal fågelskådare - 
vägbeskrivning, parkeringsmöjligheter m.m. 
 
Det senare sysselsatte delvis mina tankar under den fortsatta vandringen till utloppet där jag 
i en glad och upprymd sinnestämning intog det försenade morgonkaffet. Under vandringen 
tillbaka till Byksberget, längs sjöängens norra sida, ägnade jag inte sumphönan särskilt 
många tankar. Jag var då fullt sysselsatt med inventeringsarbetet. När jag kom tillbaka till 
Byksberget, strax efter sex, träffade jag Stefan Paulin och något senare Jan Andersson vilka 
jag invigde i det hela under sträng uppmaning att inte föra saken vidare. Jag ville som sagt 
dubbelkontrollera allt. Efter att inventeringsrundan var avklarad gick jag tillbaka till 
Byksberget för att skåda i största allmänhet, klockan var då halv nio. 
 
Det var nu den svåra tiden började. Fram till elvatiden, när jag lämnade Angarnsjöängen, 
hade jag svårt att koncentrera mig på skådningen. Orsaken till detta var att jag inte fick 
kontakt med någon av de erfarna och kunniga fågelskådare jag bestämt mig för att diskutera 
artbestämningen med. Resultatet blev, spana, vanka av och an, ringa - "kan inte nås", osv. 
Strax efter elva fick jag kontakt med Martin Tjernberg och runt tolv med Holger Stenson 
(Tack, Martin och Holger för givande diskussioner.). Dessa diskussioner gjorde att mina sista 
små frön av tvivel försvann. Det som nu återstod var att kontakta Mikael Nord så att 
information om obsen samt förhållningsorder kunde spridas genom sökarsystemet och Club 
300 telefonsvarare (Tack för hjälpen Mikael.). 12:29 visade displayen på personsökarna 
218413 och fem minuter senare skickade jag ut mitt eget 20-siffriga larm. 
 
Jag har förstått att några tyckte det var märkligt att jag inte fanns vid sommarstugeområdet 
på lördagskvällen. Men det finns en enkel förklaring: jag var alldeles för trött. Jag fick inte 
någon möjlighet att ta igen mig på lördagseftermiddagen eftersom det var många som ringde 
till mig… 
 
På söndagskvällen smög jag ner till sommarstugeområdet för att återigen lyssna på 
dvärgsumphönan. Trots att fågeln spelade, misslyckades min intention. Den sällsamma 
känslan som kom över mig när jag såg tillströmningen av fågelskådare, tog helt enkelt 
överhanden. Jag blev i det närmaste helt inriktad på att följa det skådespel som den jämna 
ström av fågelskådare som kom, lyssnade och gick utgjorde. Jag hoppas innerligt att fler 
Upplandsskådare inom en snar framtid skall hamna i samma trevliga och glädjande situation. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla de fågelskådare som besökt Angarnsjöängen för att lyssna 
på dvärgsumphönan. Uppmaningar på telefonsvarare beträffande parkering m.m. har i 
mycket stor utsträckning följts! 
 
/SS 


