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INNEHÅLL 

Ringmärkningen vid Enskär 1972 
av Lars Broberg 

Kortdistansförflyttningar på en skärgårdsö under 
höstflyttningen av Ingemar Nord 

Rosenfink häckande i Sörmland 1972 
av Leif Sandgren 

Pärlugglans föda under häckningstid i Sörmland 
av Björn Ahlbom 

Svarthakedopping, häger, storspov och trädlärka 
i Sörmland 1972 av Ingemar Nord 

Omslag: Unghägrar vid boet. Foto: Ingmar Holmåsen/N 

Ringmärkningen vid Enskär 1972x 

Lars Broberg 

sid I 

sid 12 

sid 21 

sid 26 

sid 34 

Höstsäsongen omfattade perioden 12 augusti-I 5 oktober (drygt 9 veckor) och 
kunde genomföras utan några avbrott. 13 personer var engagerade som ringmär
kar� eller assistenter men därutöver gjordes också stora insatser av ett flertal 
helgbesökare. 

Verksamheten förlades i år åter till den södra udden av Enskär efter två sä
songer enbart på den norra udden. Året blev ett rekordår, vilket var oväntat med 
tanke på att vid de tidigare testerna med dubbelstation (I 968 och 1969) den 
norra udden båda åren gav det avsevärt bättre fångstresultatet (se separat arti
kel av I Nord i detta häfte). Antalet fångstnät hade dessutom i år reducerats 
något och översteg aldrig 60 �tycken. 

Totalt ringmärktes 5.919 fåglar av 69 arter. Till det fina resultatet bidrog i 
hög grad siskinvasionen som hade sin kulmen i början av oktober och som gav 

x Meddelande nr 19 från Hartsö-Enskär fägelstation. 1 



l.350 gråsiskor, 244 grönsiskor och 4 snösiskor. Men även siskoma förutan
skulle året ha blivit stationens siffermässigt bästa:

För personalen blev särskilt de fem sista veckorna arbetsamma då snittet låg 
på drygt 900 märkta fåglar/vecka. Under dessa veckor förekom goda fångst
dagar - med mer än 100 märkta fåglar - 18 gånger(= varannan dag) mot ingen 
gång under de inledande fyra veckorna. Stationens dagsrekord från 1966 för
bättrades tre gånger, först till 329 den 6 oktober, sedan till 368 den 8 oktober 
och slutligen till 474 (437 gråsiskor!) den 9 oktober då Ingemar Nord var en
sam tjänstgörande fågelarbetare. Veckorekord noterades första oktoberveckan 
med 1.230, varav andelen gråsiskor utgjorde 42 %. För denna fina arbetsinsats 
svarade Gerd och Jan Isaksson. 

Under juli företogs viss pullmärkning på Enskär i samband med inventering 
av höksångarbeståndet. Till tordmuleskären kom vi dock för sent, vid besök 
30 juli hade de flesta fåglarna redan lämnat området med sina ungar. 

Tabell över antal fångstdagar och antal märkta fåglar per månad 1972. 

Månad 

märkta 

fångstdagar 

juli 

40 

6 

aug. 

747 

21 

sept. 

2715 

30 

okt. 

2417 

15 

totalt 

5919 

72 

Hartsö-Enskär fågelstation ser som en av sina viktigare arbetsuppgifter att bi
draga med data om invasionsartemas uppträdande. En mycket detaljerad rap
port från hösten 1972, som bl a innehåller många uppgifter om mått och vikter, 
har redan lämnats av Ingemar Nord i Meddelande nr 18 i häfte 2/72. Här skall 
endast sammanfattningsvis upprepas att höstens helt dominerande invasionsart 
var gråsiskan men att även större hackspett, mindre hackspett, nötskrika, blåmes, 
nötväcka, trädkrypare, grönsiska och domherre förekom ovanligt talrikt. 

Med invasionsarterna inräknade kom »100-klubben» i år att omfatta 13 arter: 
gråsiska 1350, kungsfågel 1180, lövsångare 497. rödhake 425, grönsiska 244, 
svarthätta 233, blåmes 224, taltrast 201, trädkrypare 197, grå flugsnappare 108, 
ärtsångare 103, domherre I 02 och sädesärla 10 I . Bland de stora arterna bör upp
märksammas att lövsångaren hade ett mycket dåligt år medan svarthättan nådde 
en topp. En fullständig sammanställning av ringmärkningama för åren 1965-72 
återfinns i tabellen nedan. 

Nya märkarter under 1972 blev större strandpipare (1 ex), härnpling (1) och 
snösiska (4). Totalt sedan starten 1965 har därmed märkts 103 arter. 

Av andra mera anmärkningsvärda arter kan nämnas 3 kustpipare, 3 pärlugglor, 
I nattskärra, 8 höksångare (varav 4 boungar), 1 mindre flugsnappare samt I vide
sparv. Däremot misslyckades vi att fånga in den berguv, duvhök och orre som vid 
olika tillfällen rev upp stora luckor i våra småfågelnät. Vadarfångsten var ett resul
tat av ett prov med en liten vadarbur. 
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För ringmärkningarna under 1972 har följande personer ansvarat: 

Stefan Beng'tsson 185 

Lars Broberg 498 

Sten Fredriksson 36 

Jan Gustafsson 461 

Gerd Isaksson 1852 

Ingemar Nord 2025 

Göran Pettersson 472 

Hans Pettersson 314 

Gunnar Sjöö 35 

Lennart Wahlen 40 

Summa 5919 

Arbetsmiljön är fortf�rande mycket fältmässig. Lägret har som tidigare bestått 
av ett militärtält och en ringmärkningskur, vilka uppvärmts med fotogenkaminer 
och garanterat åtminstone några plusgrader. Tältning i oktober har dock fungerat 
bra då höstarna är relativt milda i skärgården. För fonderade medel från Sörmlands 
Naturvårdsförbund har kunnat införskaffas en stadig plastbåt, flytvästar samt kom
munikationsradio, vilket inneburit ett betydligt mindre risktagande för den perso
nal som ska vistas ute-0på Enskär i regel för en vecka i taget. Några tillbud �ar dess
bättre inte förekommit. 
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Tabell över ringmärkta fåglar vid Hartsö-Enskär fågelstation (58.41 N/17".29 E). 

Antal ringmärkta 90-dagars- Åter-
Art 65-71 1972 65-72 kontr fynd 

Ejder ., 

Somateria mollissima 

Knölsvan 9 9 
Cygnus olor 

Sparvhök 9 3 12 
Accipiter nisus 

Duvhök 
A. gentilis

Tornfalk 7 
Falco tinnunculus 

Vattenrall 
Rallus aquaticus 

Strandskata 
Haematopus ostralegus 

St. strandpipare 
Charadrius hiaticula 

Kustpipare 1 3 
Pluvialis squatarola 

Enkelbeckasin 4 

Gallinago gallinago 

Morkulla 
Scolopax rusticola 

Drillsnäppa 24 25 
Tringa hypoleucos 

Rödbene 
T. totanus

Gluttsnäppa 3 3 
T. nebularia

Kärrsnäppa 2 2 
Calidris alpina 

Labb 
Stercorarius parasiticus 

Fiskmås 
Larus canus 

Silvertärna 3 3 
Sterna paradisaea 

Tordmule 37 4 41 
Alca torda 

Tobisgrissla 4 3 
Cepphus grylle 

Gök 31 9 40 

Cuculus canorus 
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Antal ringmärkta 90-dagars- Åter-
Art 65-71 1972 65-72 kontr fynd 

Sparvuggla 13 13 
Glaucidium passerinum 

Pärluggla 126 3 129 
Aegolius funereus 

Nattskärra 2 3 
Caprimulgus europaeus 

Tornsvala 75 75 
Apusapus 

Gröngöling 4 2 6 
Picus viridus 

Större hackspett 91 48 139 2 
Dendrocopos major 

Mindre hackspett 25 19 44 
D. minor 

Tret. hackspett 1 
Picoides tridacty lus 

SpillkrAka 12 2 14 
Dryocopus martius 

Göktyta 34 5 

Jynx torquilla 

Ladusvala 47 6 

Hirundo rastica 

Hussvala 46 10 
Delichon urbica 

Backlvala 3 3 

Riparia riparia 

Kråka 2 2 
Corvus corone 

Nötkrlka 15 15 
Nucifraga caryocatactes 

Nöukrika 12 10 22 
Garrulus giandarius 

Stjärtmes 7 7 
Aegithalos caudatus 

Talgoxe 234 95 329 

Parus major 

Bllmes 268 224 492 
P. caeruleus 

Svartmes 49 18 
P. ater

Entita 80 14 94 16 
P. palustris 

Talltita 24 4 28 
P. montanus

Nötväcka 7 12 19 
Sitta europaea 

Trädkrypare 142 197 339 
Ce.rthia familiaris 
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Antal ringmärkta 90-dagars- Åter-
Art 65-71 1972 65-72 kontr fynd 

Gärdsmyg 40 11 51 
Troglodytes troglodytes 

Dubbeltrast 3 3 
Turdus viscivorus 

Björktrast 15 3 18 
T. pilaris 

Taltrast 471 201 672 13 
T. philomelos 

Rödvingetrast 107 21 128 2 
T. iliacus 

Ringtrast 
T. torquatus 

Koltrast 103 62 165 7 4 
T. merula 

Stenskvätta 191 16 207 
Oenanthe oenanthe 

Buskskvätta 84 3 87 
Saxicola ru betra 

Svart rödstjärt 
Phoenicurus ochruros 

Rödstjärt 805 78 883 3 
Ph. phoenicurus 

Näktergal 4 4 

Luscinia luscinia 

Blåhake 13 2 15 
L. svecica 

Rödhake 1512 425 1937 8 
EJithacus rubecula 

Gräshoppsångare 
Locustella naevia 

Rörsångare 12 13 
Acrocephalus scirpaceus 

Sävsångare 6 
A. schoenobaenus 

Härmsångare 11 11 
Hippolais icterina 

Svarthätta 567 233 800 
Sylvia atricapilla 

Höksångare 91 8 99 
S. nisoria 

Trädgårdssångare 434 82 516 
S. borin 

Törnsångare 356 22 378 13 
S. communis 

Ärtsångare 875 103 978 
S. curruca 

Rödstrupig sångare 
S. cantillans 
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,, 

Art 

Lövsllngare 
Phylloscopus trochilus 

Gransängare 
Ph. collybita 

Grönsängare 
Ph. sibilatrix 

Taigasllngare 
Ph. inornatus 

Kungsfllgel 
Regulus regulus 

Grll flugsnappare 
Muscicapa striata 

Svartvit flugsnappare 
Ficedula hypoleuca 

Halsbandsflugsnappare 
F. albicollis 

Mindre flugsnappare 
F.parva 

Järnsparv 
Prunella modularis' 

Ängspiplärka 
Anthus pratensis 

Trädpiplärka 
A. trivialis 

Skärpiplärka
A. spinoletta 

Sädesärla 
Motacilla alba 

Gulärla 
M. flava 

Sidensvans 
Bombycilla garrulus 

Varfllgel 
Lanius excubitor 

Törnskata 
L. collurio

Stare 
Sturnus vulgaris 

Grönfink 
CWoris cWoris 

Grönsiska 
Carduelis spinus 

Hämpling 
C. cannabina

Grllsiska
C. flammea

Antal ringmärkta 90-dagars- Åter-
65-71 1972 65-72 kontr fynd 

6367 497 6864 11 

274 65 339 

72 4 76 

2 

3429 1180 4609 4 

1250 108 1358 

445 85 530 

19 20 

37 7 

23 1 24 

155 15 170 

11 4 15 

452 101 553 3 

53 3 56 

4 

12 12 

324 40 364 

85 85 

32 6 

157 244 401 

10 1350 1360 
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Antal ringmärkta 90.dagars- Åter-
Art 65-71 1972 65-72 kontr fynd 

Snösiska 4 
C. hornemanni 

Domherre 43 102 145 
Pyrrhula pyrrhula 

Mindre korsnäbb 67 67 2 
Loxia curvirostra 

Bändel korsnäbb 11 11 
L. leucoptera 

Bofink 518 98 616 23 
Fringilla coele bs 

Bergfink 50 4 54 
,, 

F. montifringilla 

Gulsparv 74 18 92 10 
Emberiza citrinella 

Ortolansparv 17 3 20 
E. hortulana 

Videsparv 3 

E. rustica 

Sävsparv 21 8 29 
E. schoeniclus 

Lappsparv 2 

Calcarius lapponicus 

Summa 21185 5919 27104 89 97 

Antal arter 100 69 103 15 34 
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Återfynd och kontroller 

Under 1972 inrapporterades 20 återfynd genom Ringmärkningscentralen, alla 
från europeiska länder. Dessa redovisas i en komplett lista nedan. Förstagångs
fynd erhölls av drillsnäppa (Italien), tordmule (norra Östersjön), större hack
spett (1 ex först Ottenoy fågelstation, senare Danmark), dubbeltrast (Italien), 
trädgårdssångare (Italien) och gråsiska (Polen). 

Några kontroller av fåglar märkta på annan ort i Sverige eller utomlands 
(= främmande kontroller) gjordes inte under året. De egna 90-dagarskontrol
lerna uppgick till 11, varav 6 av traditionella stannfåglar ( talgoxe, blåmes, en
tita, gulsparv) och 5 av flyttare (törnsångare, sädesärla, bofink). Den äldsta, 
en entita, var märkt I 967. 

Återfynd rapporterade 1972 

Samtliga märkningar utom tordmulen har gjorts på Enskär (58.41 N/17.29 E), 
Bälinge sn, Södermanland. 

Drillsnäppa Tringa hypoleucos 
3.151.236 ad 30.05.69 

V 

Tordmule Alca torda 
7.044.7�3 pull 

V 

börj. 05.72 

24.07.71 
14.09.72 

Större hackspett Dendrocopos major 
4.095.419 juv <f 22.08.72 

V 13.09.72 

X 04.10.72 

Dubbeltrast Turdus viscivorus 
4.095.392 juv 09.10.71 

( ) 17.11.71 

Floden Meschio, 45.59 N/12.18 E, 
Treviso N Venedig, ITALIEN (Kontr. 
och släppt) 

Hamnskär 58.41 N/17.34 E, 
Norra Östersjön 59.10 N/20.30 E 
(Fångad i laxnät och frisläppt) 

Ottenby, 56.12 N/16.24 E, Öland 
(Kontrollerad och släppt) 
Tönder, 54.56 N/08.54 E, Jylland, 
DANMARK (Funnen död, flugit mot 
ruta) 

Feltre, 46.01 N/11.53 E, Belluno, 
ITALIEN (Fångad och släppt utan ring) 
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Taltrast Turdus philomelos 
4.Q49.220 juv 07.09.68 

4.085.7 l 3 

4.085.894 

4.095.343 

4.095.578 

+ 01.10.72

juv 
X 

juv 
+ 

juv 
+ 

juv 
/? I

30.09.70 
09.01.72 

28.09.71 
15.01.72 

03.10.71 
21.11.71 

24.09.72 
31.10.72 

Koltrast Turdus merula 
5.056.560 juv � 08.09.70 

+K 18.03.72 

Stenskvätta Oenanthe oenanthe 
2.375.516 juv 07.09.72 

/? I 22.09.72 

Rödhake Erithacus rubecula 
1.472.657 juv 01.10.70 

1.472.900 

1.549.215 

1.549.226 

10 

V 10.04.71 

juv 11.10.70 
/? I 18.04.72 

juv 26.09.71 
+ 18.12.71

ad 26.09.71 
X 16.10.71 

Villetoureix, 45.16 N/0.22 E, Dordogne, 
FRANKRIKE (Skjuten) 

Vall de Almonacid, 39.55 N/00.l 5 W. 
Sierra Espandan, Castell6n, SPANIEN 
(Funnen död) 

Jijona, 38.33 N/00.30 W, Alicante, 
SPANIEN (Skjuten) 

Luceni, 41.49 N/01.14 W, Zaragoza, 
SPANIEN (Skjuten) 

Puigpunyent, 39.37 N/02.3 l E, 
Mallorca, SPANIEN 

Loch Doon, 55.15 N/04.22 W, Ayrshire, 
SKOTTLAND (Dödad av katt) 

Almenno, 45.45 N/09.35 E, Bergamo, 
ITALIEN 

Hel 54.46 N/18.28 E, Gdansk, POLEN 
(Kontr. Operation Baltic och släppt med 
ny ring: V ARSOVIA H 190.127) 

Zagreb, 45.49 N/ 15.59 E, Hrvatska, 
JUGOSLAVIEN 

Villaharta, 38.09 N/04.54 W, C6rdoba, 
SPANIEN (Skjuten) 

lmer, 46.09 N/11.48 E, Trento, 
ITALIEN (Funnen död) 



r 

I 
•; 

I 

1.549.384 juv 
X 

29.09.71 
02.12.71 

Svarthätta Sylvia atricapilla 
2.375.864 juv d 01.10.72 

X 03.10.72 

Trädgårdssångare Sylvia borin 
2.375.346 fl 16.08.72 

X 04.09.72 

Gräsiska Carduelis flammea 
1.641.951 ad 'f 06.10.72 

V 22.11.72 

Manuskript inkommet 1973-02-10 

Algodonales, 36.54 N/05.24 W, Cådiz, 
SPANIEN (Funnen död) 

Västerås, 59.37 N/16.33 E, Västmanland 
(Flugit mot fönsterruta, av rapportören 
bestämd till gulärla) 

Cavi de Lavagna, 44.17 N/09.22 E, Genova, 
ITALIEN (Funnen död) 

Wieliczka, 50.00 N/20.02 E, Krak6w, 
POLEN (Kontr. och släppt med ny ring: 
VARSOVIA HB 14.751) 

Förf adress: Domprostgränd 10, 152 00 �trängnäs 
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Kortdistansförflyttningar på en skärgårdsö under höstflyttningenx 

Ingemar Nord 

Höstsäsongerna 1968 och 1969 bedrevs verksamhet med nätfångst parallellt på 
Enskärs södra udde resp på norra udden och därutanför liggande Grönskär/ 
Tvärholmen. Avståndet mellan fångstplatserna - i fortsättningen kallade S resp 
N - är ca 1 700 m. Fångstområden och Enskärs läge vid kusten framgår av figur 
1. Fångstperioderna redovisas i tabell 1.

Tabell 1. Fångstperioder 1968 och 1969 vid S och N 

s 

N 

Gemensamma 
dagar 

1968 

12.8-29.9, 12-20.10 

17 .8-8.9 

17.8-8.9 (23 dgr} 

1969 

23-26.8, 30.8-14.9, 
20-21.9, 27.9-5.10 
18.8-14.9 

23-26.8, 30.8-14.9 (20) 

Båda säsongerna var fångsten betydligt större i N än i S för nästan alla arter, 
men framför allt för lövsångare som är den dominerande arten på Enskär under 
förhösten. I tabell 2 redovisas fångstsiffrorna under de gemensamma dagarna. 

Tabell 2. Antal ringmärkta fåglar under de dagar då fångst förekom både i N och S 

N 

s 

1968 1969 

1.600 
965 

1.244 
360 

Fångstfrekvensen under dagen skilde sig något mellan N och S och tenden
sen var densamma båda åren. 1968 fördes under två veckor protokoll över 
fångsten varje nätrunda. Dessa siffror har sammanställts i figur 2, av vilka 
det framgår att fångsten vid S kulminerar mellan kl 06 och 09 (40 %). Emel
lertid fångas också ganska många kl 09-12 (25 %) jämfört med endast 10 % 
vid N, där fångstkurvan har en kraftig topp kl 06-09 (60 %) och mer än 20 % 
fångas före klockan 06. I N kulminerar tillgången hastigt på morgonen för 
att ta slut lika hastigt vid middagstiden, medan tillgången vid S är betydligt 
jämnare. En förklaring till förhållandena lämnas nedan. 

12 
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HARTSÖ-ENSKÄR 

s"• 41' N 17° 2 9' E Ni,dfo/1 
o :a:,o �oo� 

.10 

ENSKÄR 

• Föl/bl/dan 

\)Koppor
nag�ln 

Figur 1. Karta över En skär. De båda fångstområdena N och S har markerats. Infälld karta 

över den svenska ostkusten visar Enskärs läge. 
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Figur 2. Diagram över fångstens relativa fördelning under dagen vid S (28.8-11 .9) resp N 

(25.8-8.9) 1968. Fångstsiffrorna redovisas under diagrammet. 

Kontroller mellan N och S 

Under samma säsong har 31 kontroller gjorts vid N av fåglar märkta vid S och 
32 vid Sav fåglar märkta vid N. Arter och antal dygn från märkning till kontroll 
framgår av tabellerna 3 och 4. 

Tabell 3. Antal kontroller vid norra udden av fåglar märkta i söder samma säsong. Dag 0 

= märkdagen. 

Art 

lövsångare 

Dag 
0 

6 

Grå flugsnappare 2 

Sv. flugsnappare 

Bofink 

Smaln. nötkråka 

Rödstjärt 

Entita 

Törnsångare 

Stenskvätta 

Rödhake 

Spill kråka 

Talgoxe 

Summa 

14 

2 

12 

2 3 4 5 6 7 8 9 10-15 >15 

3 

2 

7 3 2 2 

2 

2 2 



Tabell 4. Antal kontroller vid södra udden av fäglar märkta i norr samma säsong. Dag 0 

� märkdagen. 

Dag 
>isArt 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10-15 

Lövsängare 13 4 

T rädgårdssångare 

Sv. flugsnappare 

Talgoxe 

Bofink 1 3 

Trädpiplärka 

Törnsångare 

M. hackspett 

Summa 15 5 2 5 3 

Eftersom säsongerna sammanfaller endast till en del, kommer den fortsatta 
behandlingen att koncentreras till kontroller dag 0, dvs sådana som gjorts sam
ma dag som märkningen ägt rum. Vid N kontrollerades 12 fåglar samma dag 
som de märkts vid S, dvs 0.9 % av 1.325 märkta vid S. Motsvarande siffra vid 
Svar I 5, dvs 0.5 % av 2.844 märkta vid N. Om man jämför antalet kontroller 
från den andra udden med antalet egna märkningar, blir resultatet 0.4 % vid N 
och 1.1 % vid S. Det är anmärkningsvärt att inte flera fåglar återfångas på det 
korta avståndet, allrahelst som återfynden från andra delar av landet eller utlan
det ligger på knappt 0.4 %. 

För att ytterligare belysa kontrollerna från den 1.700 meter avlägsna, mot
satta udden, har också de egna kontrollerna under märkdagen räknats fram. 
Vid södra·udden kontrollerades 34 av de 1.325 fåglarna samma dag de märkts, 
dvs 2.57 %, vilket ska jämföras med I 5 från norra udden, 1.1 %. Vid N kontrol
lerades 73 av de 2.844 märkta samma dag, 2.57 % jämfört med 12 från södra 
udden, 0.4 %. Vid S endast drygt dubbelt så många egna snabbkontroller som 
från norra, medan de egna snabbkontrollerna vid N var sex gånger så många 
som de S-märkta fåglarna. Observera att de egna snabbkontrollerna utgjorde 
exakt samma andel på båda lokalerna, 2.57 %! 

De siffror som presenterats ovan, skulle kunna tolkas så här. Under de fyra 
säsonger ( 1968-1971) då verksamhet förekommit på norra udden, har genom 
visuella observationer kunnat konstateras att nästan alla fåglar under morgon 
och förmiddag drar norrut. De fåglar som efter märkning släpps ut vid södra 
udden, kan därför förväntas ansluta sig till den nordgående strömmen och 
snabbt passera norra udden. De som släpps vid N kan också fortsätta norrut, 
men några bromsas tydligen av det 400 m breda sundet och vänder söderut. 
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Eftersom de då sannolikt avbrutit sträcket kan man också misstänka att de 
rör sig långsammare och att alla inte tar sig ända ner till södra udden. Endast 
0.5 % av de N-märkta blir också kontrollerade vid S mot 0.9 % av de S-märkta 
vid N. 

Det gjorda antagandet om hastigheten stämmer också med observationerna. 
De som märkts vid S, släpptes genomsnittligt kl 06:02 och kontrollerades 
5 I /2 timmar senare, kl 11 :35 vid N. De N-märkta släpptes genomsnittligt 
kl 07:50 och kontrollerades sent på eftermiddagen vid S, kl 15:49, dvs 8 tim
mar senare. 

Viktförändringar 

Om de nämnda tiderna bekräftar vad som sagts om fortsatt sträckaktivitet för 
många S-märkningar men avbrutet sträck för många N-märkningar, borde också 
viktens förändring kunna förutses. De som snabbt fortsätter mot norr borde 
inte hinna äta mycket och tappar därför i vikt innan de fångas vid N. De som 
däremot avbrutit sträcket och tar god tid på sig ner till södra udden, borde 
kunna äta mest hela tiden och således öka i vikt. 

Hösten 1968 vägdes några arter på båda fångstplatserna. För snabb kontrol
lerna finns viktuppgift för 5 ex från Still N, 4 lövsångare och 1 grå flugsnap
pare, och för 9 ex från N till S, samtliga lövsångare. För de förra var medel
vikten I 0.10 g kl 06:17 i S men hade sjunkit till 9.76 g kl I 2:18 i N, dvs med 
0.34 g. Av tidigare insamlade data framgår att vikten under förmiddagen borde 
stiga för dessa arter. I stället sjönk den således. De som märktes vid N hade 
där medelvikten 8.37 kl 07:20 men 8.76 vid kontrollen på södra udden 10 

,immar senare. Ökningen var 0.39 g. I tabell 5 redovisas preliminärt data för tre 

arter, insamlade hösten 1968 vid S resp N. 

Tabell 5. Vikten hos tre nattflyttande arter vid S och N 1968. 

Art - lokal Antal Min-max Medelv. Stand. aw. Skillnad 

Lövsångare 
- Norra 880 6.1-11.7 8.31 0.76 0.39 g 
- Södra 554 6.3-11.4 8.70 0.82 p<0.001 

Ärts11ngare 
- Norra 84 10.5-14.7 12.17 0.94 0.31 g 
- Södra 108 10.5-14.7 12.48 0.90 p<0.05 

Gr§ flugsnappare 
- Norra 140 13.5-18.0 15.44 1.11 0.86 g 
- Sädra 121 13.2-20.8 16.30 1.23 p<0.001 
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För alla tre arterna i tabell 5 är skillnaden således signifikant. Vikten är genom
gående lägre vid N än vid S. Eftersom fyra av de fem ovan redovisade skillnaderna 
håller sig mellan 0.3 I och 0.39 gram, ligger det nära till hands att misstänka att 
vågarna inte stämde sinsemellan. Vid kontroll 29.8.1968 visade de emellertid lika. 

Viktskillnaden mellan N och S förklaras lättast av att fångsten vid norra udden 
gäller fåglar som fortsätter nattens sträck, men nu huvudsakligen nere i vegeta
tionen, från träd till träd. Kulmen nås tidigt och därefter finns knappast några 
fåglar kvar i terrängen (figur 2) och de har då de återfångas inte hunnit äta mycket. 
Fångstkurvan vid södra udden är något utjämnad. Där ingår en större andel fåglar 
som avbrutit sträcket någonstans på Enskär, en del ända uppe vid norra udden, 
och därefter ätit upp sig i vikt. 

Bilden är, det ska medges, något oklar beträffande kontrollerna från Still N. 
Varför tog det i genomsnitt hela 5 1/2 timmar att förflytta sig 1.7 km och om 
det tog så lång tid, varför åt inte fåglarna under vägen, så att vikten ökade? 26 
snabbkontrollerade lövsångare i N tappade också i vikt fram till middagstid för 
att åter öka sent på eftermiddagne. Detta stämmer således med kontrollerna mel
lan uddarna. Uppenbarligen äter nattsträckarna mycket litet under förmiddagen! 

Den allmänna bilden av nattsträckarnas rörelser under dagen torde ganska väl 
avspeglas i figur S. På kartorna, en för varje tretimmarsperiod, har markerats dels 
ringmärkta fåglar (fyllda kvadrater), dels kontroller av fåglar märkta vid S (stjär
nor) samt kontroller av fåglar märkta vid N (fyllda cirklar). Pilar har lagts in för 
att illustrera fåglarnas rörelser i terrängen, vilka delvis bekräftats med visuella 
observationer. 

Sammanfattning 

De hittilrs insamlade uppgifterna om nattsträckarnas lokala förflyttningar under 
den ljusa delen av dygnet, tyder på att en våg väller fram norrut över Enskär, 
mot fastlandet, under morgon och förmiddag. De flesta drar vidare norrut, men 
några avbryter sträcket på Enskär och börjar söka föda. Under näringssöket 
drar de sig långsamt söderut, i sträckriktningen, för att på eftermiddagen bli 
stoppade vid södra udden. Några vänder kanske norrut igen, medan andra - om 
vädret tillåter - sträcker söderut i skymningen. Det kan här nämnas att vädret 
under de dagar då de flesta snabbkontrollerna erhölls, var klart, varmt och 
mestadels lugnt. 

En liknande pendelrörelse har också beskrivits av Persson ( 1972) på Falsterbo

halvön. Pga halvöns ost-västliga sträckning rör sig flyttarna här från väster mot 
Ljunghusen i öster. Under augusti-september sägs rörelsen ibland hejdas strax 
före middagstid, varpå strömmen åter går mot väster och kan pågå till solned-
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på södra udden har märkts ut med en 

stjärna medan kontroll av fåglar märk

ta på norra udden markerats med en 

fylld cirkel. Pilarna anger fåglarnas rör-

elser vid olika tider på dagen. 
De första exemplaren når södra udden 

och ringmärks där. 
Huvudmassan har nu nått norra udden 

där åtskilliga märks, men fortfarande 

finns några kvar 

i söder. 
Ringmärkningen fortsätter 

i norr, där 

samtidigt åtskilliga kontroller görs 

av märkningarna i söder tidigare un
der morgonen. Några av N-märk

ningarna har också hunnit ner till 

S. På ön rör sig fåglar nu åt båda 

hållen. 

I norr anländer fortfarande fåglar från 

södra udden, men även i söder fort
sätter kontrollerna från N-märk
ningarna. Rörelseriktningen inne 

på ön torde nu vara huvusakligen · 
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I norr är de t nu s g s tomt på fåge l , 
men åtskilliga av dem som märkts 
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ler av fåglar märkta vid norra udden 

på morgonen. I skymn ingen sträcker 
fåglarna ut över have t - om vädre t till
låter. 
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gången. Likheten med Enskär är slående. Orsaken till nord- resp oströrelserna 
hos fåglar som huvudsakligen flyttar mot S och SW kan möjligen vara trängsel. 
Om individtätheten omedelbart efter landningen är för hög, kan den minskas 
gef\bm en spridning över större yta. För Enskärs del ligger den ytan i norr och 
vid Falsterbo i öster. 

Referens 

Persson, C. 1972. Kortdistansrörelser hos några tättingar i sydvästra Skåne under 
höststräcket. • Vår Fågelvärld 31:163-166. 
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Rosenfink häckande i Sörmland 1972 

Leif Sandgren 

Vid Gorsingeholm i Strängnäs häckade ett.par av rosenfink Carpodacus erythri
nus under 1972. Detta är den första observationen av rosenfink i området och 
eftersom det är den första konstaterade häckningen av denna art i Sörmland 
redogörs här mer i detalj för häckningens genomförande och för observationer 
gjorda under totalt ca I S timmar av ungarnas nästtid. 

Häckningsbiotopen: I litteraturen anges att rosenfinken föredrar snåriga 
marker nära vatten (bl a Rosenberg 1968). Häckningsområdet i Gorsingeholm, 
som ingår som taxeringsyta i Svenska häckfågeltaxeringen, var kanske inte snå
rig men undervegetationen i den av höga ekar dominerade, 10 ha stor dungen 
var mycket yppig. Just på grund av sin rika flora har området blivit avsatt som 
naturreservat. Det är beläget vid Mälaren och delvis omgivet av odlad mark. Av
ståndet från boplatsen till vattenlinjen var inte mer än ca 20 meter. 

Figur 1. Rosenfinkens häckningsbiotop i Gorsingeholm, Strängnäs 1972. Foto förf. 



Den första observationen gjordes på morgonen den 29 maj i samband med 
häckfågeltaxering. En helt utfärgad hane (dvs en minst 3-årig fågel) sjöng då in
tensivt från sin sångplats högt uppe i ekarna. Han hördes den morgonen under 
hela taxeringen. Vid ett tillfälle flög han ca 250 meter genom området för att 
göra ett kortvarigt besök i ett slånbuskage helt nära mig. Han föreföll då mycket 
exalterad och tog ingen notis om min närvaro. Inga tecken på bobygge kunde 
dock märkas i buskaget eller dess närhet. 

Vid mina åtta närmast följande besök kunde jag höra hanen sjunga från olika 
delar av området. Oftast höll han dock till i den sydligaste delen och alltid högt 
uppe i trädkronorna. Några få gånger hördes han i den västra kanten inte långt 
från det omtalade buskaget. På grund av det täta lövverket kunde jag bara se 
honom korta stunder och åtminstone vid två tillfällen f ouragerade han mellan 
sångstroferna. 

Den 1 7 juni kunde häckning konstateras. En hona flög då ut ur det buskage 
som hanen tidigare besökt. Jag fann genast boet som då innehöll fem ägg. Det 
var placerat 0. 7 m över marken och 0.5 min i det 3 x 6 meter vida och 1.5 m 
höga buskaget. Redet var glest sammanfogat av torrt gräs och invändigt fodrat 
med några få hårstrån och påminde närmast om Sylvia-arternas reden. 

Figur 2. Rosenfinkens rede sedan ungarna lämnat det. Lägg märke till den glesa konstruk

tionen. Foto förf. 



Under min korta närvaro denna gång varnade honan lågmält »dzyit» (mjukare 
än ett liknande läte hos grönfink) från det 15 m utanför liggande vasspartiet. 
Hanen anlände strax och varnade även han fr n vassen. När jag avlägsnat mig 
flög båda efter ca 10 minuter upp i en tall nära buskaget. Honan flög sedan 
efter ytterligare någon minut ner i busken medan hanen började en försiktig 
skuggsång. 

Den 18 juni var två ägg kläckta medan ett tredje hade sprickor i skalet. Genom 
att försiktigt vika undan en enda kvist kunde jag nu genom en tunnel få insyn 
till boet och med hjälp av tubkikare kunde, under de följande dagarna, föräld
rarfåglarnas inflog till boet och deras matningsbeteende studeras från ett av
stånd av 20 meter. För att undvika störningar gjordes inga försök att fotogra-
fera vid boet. 

Näringssökande och födan 

Till skillnad från rosenfinkar i Gästrikland som ofta sågs förtära frön av maskro
sor eller plocka i honhängen av sälg (Risberg 1970), provianterade finkarna i 
Strängnäs oftast högt uppe i ekarna i området. Uppenbarligen sökte de där blad
löss eller annan animalisk föda. Honan sågs dock vid två tillfällen komma uti
från vassbältet, möjligen hade hon då besökt sälgarna på andra sidan, en sträcka 
av ca 80 meter från boplatsen. En gång observerades dessutom hanen sittande 
bland överblommade maskrosor. Det var också han som gjorde de längsta utf lyk
terna, han kunde tidvis höras sjunga lågmält 300 m från boet. 

Fåglarnas agerande vid boet 

De vuxna fåglarna lät sig inte störas vid mina observationer med tubkikaren. Om 
jag emellertid kom att passera intill buskaget under taxeringsarbetet kom genast 
en av dem, oftast honan, mot mig för att sedan sittande orörlig varna från vassen 
eller från den närstående tallen. 

När fåglarna närmade sig boet för att mata ungarna satt de först helt stilla i 

vasskanten, hanens längsta vilopaus där var 3 minuter, honans längsta 4 minuter 
(hanen matade då i boet). Vid ett tillfälle flög honan direkt upp i tallen och vän
tade där 5 minuter innan hon flög ner till busken. 

Sträckan från vasskanten till buskaget flög båda fåglarna alltid mycket lågt 
tätt ovanför det 2 dm höga gräset och kom på så sätt till buskaget ett stycke 
under redets höjd. Hanen kom oftast till den sida av busken som var längt från 
redet och tog sig fram till ungarna hoppande från kvist till kvist. Honan föreföll 
däremot att vara mer målmedveten och flög som regel direkt mot boet för att 
få kortaste väg in. 
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Matningarna 

Båda föräldrarna matade och förvarade alltid födan i krävan. Matningsfrekven
sen var högst under förmiddagstimmarna när antalet var 3-5 per timme och fågel 
för att under eftermiddagen (dock endast observationer under en enda eftermid
dag) vara 2 för hanen och endast I för honan; hon stannade då länge i boet hos 
ungarna. 

Vid matningarna utförde föräldrarna kraftiga huvudrörelser. Dessa pågick en 
gång i 50 sekunder (hanen), en annan gång 15 sekunder (honan). Efter matningar
na väntade den vuxna fågeln på exkrement; hanen satt därvid vid ett tillfälle nästan 
stilla i 55 sekunder, lade någon gång huvudet på sned för att titta, tog påsen när 
den levererades, hoppade ur busken och släppte exkrementerna vid bortfloget. 
Ofta satt fåglarna upp till 3 minuter i kanten av busken för att kontrollera omgiv
ningen innan de flög därifrån. Vistelsen i boet för varje matning var omkring 2 
minuter. 

Ungarnas nästtid 

Av de fem äggen den 17 juni kläcktes två den 18, ett den 19 juni. Ett ägg kläcktes 
inte (detta togs senare tillvara och befanns vara obefruktat) och det femte· för
svann; några spår efter det ruttades inte trots att marken under redet undersök
tes noggrant. 

De tre ungarna kunde ringmärkas på kvällen den 26 juni, dvs 8 dygn efter kläck
ningen. De vägde då 16.5-17 .5 - 18.5 gram. Vingpennornas längd var 30-35 mm 
och stjärtpennornas ca 5 mm. För de vuxna fåglarna gällde vid märkningen: vikt 
23.0 gram för båda; vingländ 80 mm honan, 83 mm hanen (båda vingarna). 

- -

Eftersom boet upptäcktes först dagen före kläckningen av de två första äggen 
är det omöjligt att ange ruvningstidens längd. Enligt tillgängliga litteraturuppgif
ter skall den dock vara 11-12 dygn och påbörjas sedan tredje eller fjärde ägget 
lagts. Om man med kännedom om detta räknar bakåt från den 18 juni skulle ruv
ningen ha påbörjats 6 eller 7 juni och första ägget lagts omkring 3 juni. Detta 
stämmer mycket väl överens med uppgifter t ex från Gästrik.land. Eftersom inga 
tecken på bobyggnad fanns den 29 maj har det tagit fåglarna endast fyra dagar 
att färdigställa boet. 

Ungarna lämnade boet på morgonen den 30 juni och deras totala näst tid 
kom alltså att bli 12 dygn. Olika källor anger ungarnas tid i boet till l 1-13 dygn 
men även en uppgift om 15 dygn finns. 

Det är svårt att tänka sig att ungarna verkligen var flygfärdiga vid borym
ningen eftersom vinglängden ännu fyra dygn tidigare var mindre än hälften av 
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en vuxen fågels. Det anges också av flera författare att ungarna inte är flygfär
diga vid tidpunkten för deras borymning. 

Efter den 30 juni kunde inga tecken på fåglarnas närvaro observeras utom 
den 3 juli då de båda vuxna fåglarna under några minuter varnade från vassen. 

Litteratur 

Risberg, E Lennart. 1970. Rosenfinkens Carpodacus erythrinus invandring till 
Sverige samt studier av dess häckningsbiologi. - Vår Fågelvärld 29:77-89. 
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Pärluggla. 

Foto: Björn Ahlbom. 
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Pärlugglans föda under häckningstid i Sörmland 

Björn Ahlbom 

I motsats till flertalet andra ugglearter så utövar inte de gamla fåglarna hos pärl
ugglan, Aegolius funereus, någon renhållning i sitt eget bo. Detta medför att pärl
uggleungarna kommer att växa upp bland spybollar och spillning. Avfallet tram
pas ner av ungarna och bildar efterhand en, ett par centimeter tjock, matta i bot
ten av bohålet. Denna något bristande hygien hos pärlugglan gör den till ett lämp
ligt objekt för näringsekologiska studier. Efter häckningen insamlar man näm
ligen med lätthet bomattan, vilken sedan kan analyseras på skelettdelar och visa 
vad ungarna fått för mat under nästtiden. 

I Sverige har tre sådana undersökningar, byggande på bomaterial, utförts. 
Norberg (1964) och Lindhe (1966) har vardera redovisat knappt 500 bytesdjur, 
samt Fredga (1964) ca 1300 bytesdjur. Pärlugglans föda är även undersökt i 
andra länder och nyligen har en omfattande finsk undersökning, på drygt 
6000 bytesdjur, presenterats (Sulkava & Sulkava 1971 ). 

Som framgår av ovanstående så finns det ett begränsat material av denna typ. 
De givna byteslistorna gäller bara för häckningstiden, dvs ungefär tiden april-
juli. Ett fåtal födoanalyser utanför denna period har redovisats i litteraturen. An
ledningen till detta är att pärlugglans spybollar är mycket svårfunna. Hos andra 
ugglearter grundar sig analysen nästan helt på spybollar, vilka ofta är insamlade 
på dagplatser som ugglan använder året om. Pärlugglan har emellertid inga fasta 
dagplatser, varför spybollarna kommer att bli utspridda i hela reviret och föJa]ct
ligen svåra att hitta. Under flera är har också kontroller gjorts av holkar i Sörm
land men inte i något fall har spybollar från pärluggla påträffats i dessa. Med 
största sannolikhet överdagar ej pärluggla i holk i mellansverige. Sulkava & 
Sulkava (1971) har uppgivit att detta kan förekomma i Finland, medan Meylan & 
Stadier (1930) anger att så icke är fallet i mellaneuropa. 

Under senare är har pärlugglan, som vi väl känner till från verksamheten 
vid Hartsö-Enskär fågelstation, uppträtt invasionsartat i södra Sverige. Genom 
att sammanställa fångstsiffrorna frän fågelstationerna och annat observations
material kan man göra en analys av invasionerna. Bakgrunden och förklaringen 
till dessa periodiska fenomen måste emellertid sökas i näringsekologiska studier 
på häckningsplatserna i Fenno-Scandia. Materialet kan sedan sättas in i hypote
tiska modeller, såsom den av Mysterud (1970) utvecklade teorin om en preda
torpopulation (av pärlugglor) som roterar kring cykliska biomassor (smågnagare) 
i norra Europa. Detta kan således vara ett motiv för rutinanalyser av pärlugglans 
föda. 
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Mitt intresse för pärlugglan grundar sig dock på behovet av en referensart vid 
studiet av sparvugglans, Glaucidium passerinum, föda. Dessa två arter har, såvitt 
man kan bedöma, närmast identiska biotopkrav och kan häcka helt nära var
andra. Deras utbredningsområden täcker också varandra i palearktis. Det finns 
emellertid en väsentlig skillnad. De utnyttjar näringsresurserna i ekosystemet 
på skilda tider under dygnet. Genom studiet av pärlugglans föda får man en 
uppfattning om gnagarpopulationernas status; kunskaper som sedan kan använ
das för att bedöma sparvugglans födotillgång. Den direkta jämförelsen mellan 
arterna kommer att redovisas i annat sammanhang. 

Material 

l denna artikel redovisas 676 bytesdjur insamlade vid 9 olika häckningar i land
skapet Sörmland. För häckningarna ges här följande data:

• grov lokalangivelse
• häckningsår
• antalet utflugna ungar, samt
• ungefärlig tidpunkt för ungarnas utflygning

1-1968 Västerhanninge. 4 ungar nästan flygga 10 juni.

2-1970 Husby-Rekarne. 2 ungar flygga 25-26 maj.

3-1971 Ärla. Ungarna, minst 2, omkomna pga svält i slutet av maj.

4-1972 Björnlunda. 4 ungar nästan flygga 3 juni. 

5-1972 Björnlunda. 6 nykläckta ungar 21 maj. 1 död unge i boet 3 juni. Häck
ningen misslyckad av okänd anledning. 

6-1972 Runtuna. 3 ungar nästan flygga 5 juni. En unge dog senare. - Bara en
mindre del av bomattan tillvaratagen. 

7-1972 Husby-Rekarne. 1 unge utflugen och 3 kvar i boet 20 juni. En av dessa
tre dog senare. 

8-1972 Husby-Rekarne. 4 ungar nästan flygga 15 juni.

9-1972 Västerhanninge. 3 ungar funna döda i holk under hösten 1972.

Den ovan angivna numreringen av bona används fortsättningsvis. I samtliga
fall har häckning skett i holk med undantag av bo nr 2, som låg i ett naturligt 
hål i en asp. Ur insarnlingssynpunkt är holkarna klart fördelaktiga. Bomateria
let kan med lätthet tas ut. Naturliga hål kan vara så djupa att man inte när ner 
till botten, vilket har förekommit ett par gånger. 
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Sture Andersson, Anders Bylin, Leif Carlsson, Kjell Karlsson och Tony Hag
lund har hjålpt till med insamling av materialen eller lämnat uppgifter i samband 
med häckningarna. Dessa, lihom Per-Olof Palm, som bistått mig vid artbestäm
ningen av gnagarna, tackas. 

Metodik 

Min målsättning vid denna analys har bl a varit att tillvarataga allt skelettmaterial 
för att kunna belysa vissa metodiska frågor. Enligt min erfarenhet kan man då 
bara få en tillfredsställande noggrannhet om spybollsmaterialet upplöses i vatten. 
Nackdelen med vätskeupplösning är att gnagartänderna, som används för artbe
stämningen, kan lossna från käkarna. Så länge man behandlar varje spyboll sepa
rat har detta ingen betydelse, eftersom det är lätt att se från vilken käke tänder
na härstammar. Vid upplösning av ett större material på en gång, som hos pärl
ugglans spybollsmatta, blir tandlossningen ett problem som ger ett ökat antal obe
stämda gnagare. För att undvika detta har jag först gjort en manuell genomgång 
av bomattan och plockat ut käkarna. Därefter har en separation i vatten utförts. 

Vid den fortsatta bearbetningen av materialet, dvs beräkning och bestämning 
av antalet bytesdjur, kan man lämpligen dela upp materialet i tre kategorier, näm
ligen..:_ 
• gnagare och näbbmöss
• fåglar
• övriga bytesdjur

Vid beräkning av antalet gnagare ·och näbbmöss använder man sig av under
käkarna. överkäkarna krossas lätt ner hos dessa arter och blir därigenom färre 
än underkäkarna. Räkning sker sedan av antalet vänster- och högerkäkar för 
varje art. Ant�et bytesdjur sätts sedan lika med den käkhalva som ger högsta 
antalet byten. Av statistiska skäl bör avvikelsen mellan höger och vänster vara 
liten. Om man vid analysen t ex finner att det finns 100 vänster- och 93 höger
underkäkar av åkersork kommer detta att ge 100 åkersorkar som slutresultat. 
Teoretiskt sett skulle det emellertid kunna vara 193 åkersorkar, dvs om alla 
höger- och vänsterkäkar härrörde från skilda djur. Så är naturligtvis inte fallet 
men man inser lätt att alla käkar inte är parade. Man kan alltså förfina analysen 
genom att beräkna antalet parade käkar (I käkpar = I bytesdjur). Det kan ske 
rent okulärt genom att käkar som har samma färg och storlek förs ihop till en
heter. Det kan också ske mera vetensakpligt genom en närmare examination av 
tänderna. Med detta förfaringssätt skulle man kunna finna att 85 käkar är parade 
i åkersorksmaterialet, medan övriga är udda. På detta vis kommer antalet bytes
djur att stiga från I 00 till 108 (85+ I 5+8). Siffrorna i detta hypotetiska resone
mang ligger förmodligen rätt nära de verkliga förhållandena. Denna individuali-
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sering av käkmaterialet har använts i vissa utländska undersökningar. Anledningen 
till att det finns oparade käkar i materialet kan vara att några käkar undgått upp
täckt vid analysen, eller att trasiga spybollar insamlats. Man kan minska denna 
osäkerhetsfaktor genom att enbart arbeta med hela bollar. I ett pärlugglemateri
al bör alla käkar ursprungligen ha förelegat i parad form. Bl a därför har jag ej 
gjort denna individbedömning av käkarna. 

Vid beräkning av antalet fåglar har exempelvis följande normer tillämpats i 
svenska undersökningar: 

• antalet fåglar har bestämts med ledning av näbbar och fötter (Fredga 1964)

• för identifiering av fåglar har endast näbbar och fötter använts (Norberg 1964)

• hos fåglar största antalet höger- och vänsterklor samt näbbar av varje art för
sig (Lindhe 1966)

• hos fåglar räknades största antalet över- eller undernäbbar {Jönsson & Schaar
1970)

• för bestämningen av fågelmaterialet har näbbarna (eller näbbhalvorna) använts,
kompletterat med fötter, vilka icke motsvarats av näbbhalvor (Källander 1969).

De tre första 'citaten är från pärluggleundersökningar. De två sista gäller horn
och kattuggla. Att beräkna antalet fåglar med hjälp av näbbar och fötter ger ge
nomgående ett för lågt antal bytesdjur. Istället bör man i första hand använda sig 
av humerus (överarmsben). Detta har för pärlugglans del påpekats av Sulkava & 
Sulkava (I 971 ). Jag ska här försöka visa vad dessa olika metoder ger för siffer
differenser i materialen. Jämförelsen görs för de bon där det fanns ett större 

·antal fåglar. överarmsbenet sitter i fågelns vinge, närmast skuldergördeln. Car-
pometacarpus finns längre ut i vingen.

Tabell 1. Jämförelse av förekomsten av några olika delar från fåglar i fyra pärlugglebon. 

4 7 8 

Näbb 7 14 6 20 

H4merus 11 17 13 29 

Carpometacarpus 12 10 6 19 

Tarsometatarsus 8 8 6 14 

Som framgår av tabellen så ger de två benen i vingen i genomsnitt en SO o/o-ig 
ökning av antalet fågla.r. I vissa bomaterial sker en fördubbling (nr 7). Jämför 
man med tarsometatarsus blir ökningen ännu större. 

När det gäller näbbar förekommer de i lös form (över- eller undernäbbar), 
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varvid jag tagit det högsta talet. Tarsometatarsus motsvarar vad som i dagligt tal 
brukar kallas tars. När tarsen kommer i spybollen har den förlorat sin externa 
struktur och är då att betrakta som en osteologisk enhet. Undantagsvis kan hela 
tarsen med fot bibehålla sin ursprungliga form. Man kan även hitta helt lösa tar
ser i ett pärlugglebo eller bland spybollar på marken. Då har ugglan som regel 
lämnat dessa för att de har varit för stora att svälja. I tabellen ovan inkluderas 
även de icke förtärda tarserna. Skulle enbart de förtärda tarserna ha räknats, vil
ket förmodligen är fallet i tidigare citerade undersökningar, hade siffrorna blivit 
betydligt lägre. När det gäller klor är dessa enligt min mening överhuvudtaget 
inte lämpliga för en numerisk analys. I analogi med resonemanget om åkersor
karna kan man öka antalet fåglar, bl a genom artbestämning. Jag har in te gjort 
så i detta material. Sammanfattningsvis kan man konstatera att antalet fåglar 
bör beräknas på osteologisk bas och att denna kan vara olika i delmaterialen. 

Avslutningsvis ska jag påpeka att det väsentliga är inte att något bytesdjur 
ökar i materialet utan avsikten med denna helt summariska diskussion är att be
lysa behovet av en standardisering av metoden så att fördelningen mellan olika 
arter blir korrekt. 

Exempel på olika skelettdelar funna i spybollar frlln pärl, sparv-, eller kattuggla i Sörmland. 

Vänstra raden, uppifrån och ner: åkersork (underkäke}, vattensork (lös tand}, vanlig näbb

mus (underkäke), dvärgnäbbmus (underkäke). Mellersta raden: fågel (humerus), ödla (käke), 

ängssork (överkäke). Högra raden: fladdermus (underkäke), groda (humerus), f§gel (carpo

metacarpus), fisk ·(gälbåge}. Som jämförelse tändsticka av normalstorlek. 

Foto: Björn Ahlbom. 



Den tredje bytesgruppen, inledningsvis betecknade >>Övriga bytesdjur», om
fattar bl a reptilier, amfibier och fiskar. Dessa förekommer mera sällan i ugglors 
föda varför jag inte går in på dem närmare här. Den ev förekomsten av everte
brater, framför allt insekter, har jag inte undersökt i detta material. 

Resultat och diskussion 

I tabell 2 har bytesdjuren för de olika bomaterialen redovisats. Först en kommen
tar till några av de enskilda arterna. De obestämda sorkarna, Microtidae, utgörs 
antingen av åker- eller ängssork. I gruppen möss, Muridae, ingår större och mind
re skogsmus; undantagsvis kan husmus förekomma. Jag har således inte artbe
stämt dessa arter. Groddjur, Amphibia, är förvisso mycket sällsynta i pärlugglans 
föda. Sulkava & Sulkava (1971) fann bara ett exemplar på drygt 6000 byten. 

Tabell 2. Pärlugglans bytesdjur redovisade till art och antal för 9 häckningar i Sörmland 

1968-72. 

2 3 4 5 6 7 8 9 .r1.9 

Åkersork 25 15 2 5 5 17 8 77 

Microtus agJestis 

Ängssork 11 34 10 12 15 8 91 
Clethrionomys glar. 

Obest. sorkar 2 16 6 3 2 31 
Microtidae 

Vattensork 2 4 
Arvicola terrestris 

Obest. möss 25 7 6 5 5 5 13 67 
Muridae 

Vanlig näbbmus 
Sorex araneus 

56 8 50 3 4 73 61 20 276 

Dvärgnäbbmus 12 6 13 15 48 

Sorex minutus 

Fåglar Aves 12 17 4 13 29 3 81 

GltXldjur 1 

Amphibia 

Summa 118 77 22 107 13 17 124 143 55 676 
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Utcrsom bona tidsmässigt sett är ojämnt fördelade under perioden 1968-72 är 
det svart att dra några slut�atser om variationer i födan från år till år. 1972 års ma
terial från 6 bon antyder emellertid att skillnaden mellan olika bon under ett och 
samma år är liten. I de tre lyckade häckningarna 1972 utgör näbbmössen över hälf
ten av födan. Medan sorkarna bara utgör en fjärdedel. Från dessa bon ligger det 
nära till hands att anta att även ett enstaka bo är representativt för ett år. Lokala 
variationer i gnagarstammen, eller specialisering hos vissa ugglepar försvårar dock 
en sådan generalisering. 1968 års material liknar i hög grad 1972. Av de 9 häck
ningarna är det egentligen bara en som avviker markant, nämligen nr 2, 1970, 
med 97 % sork. Detta torde vara den högsta procentsiffra för sork som påträffats 
i ett pärlugglebo i södra Sverige. I materialavsnittet har det angivits att två ungar 
lämnade detta bo, troligen en för låg siffra. Denna häckning ägde ju rum i ett 
naturligt hål, vilket försvårar räkningen av ungar. Samtidigt kan utgrävningen 
av bomaterial ha varit mindre effektiv, som antytts ovan. 

1969 och 1 970 har antagits vara utpräglade gnaga rår. Nord (I 971) har bl a 
byggt detta antagande på antalet spelande ugglor i Sörmland. Det är därför 
märkligt att endast ett bo påträffats under dessa två år, men hela 7 (ett ej in
samlat) 1972. Undersökt område är i stort sett jämförbart under åren. Längre 
norrut i landet var 1969 ett gott gnagarår. I material från Gästrikland domine
rar sorkarna kraftigt detta år (Ahlbom opubl.). Förmodligen återspeglar inte 
antalet häckningar 1969 och 1970 på ett rättvisade sätt gnagartillgången i 
Sörmland dessa år. En reflexion är emellertid att pärlugglan kan genomföra 
lyckade häckningar i Sörmland även dåliga gnagarår såsom 1972. 

Jämfört med Norberg (1964) och Fredga (1964) är andelen näbbmöss betyd
ligt högre i mitt material (39 %- 19 %- 48 %). Denna skillnad får anses bero på 
att år med god gnagartillgång är dåligt representerade i mitt material. Andelen 
fåglar är likaledes högre i min undersökning ( 4 % - 2 % - 12 % ). En del av förkla
ringen till detta har tidigare givits under metodikdiskussionen. Till detta kan läg
gas att andelen fåglar ökar i födan under dåliga gnagarår. 

Sammanfattning 

I denna undersökning redovisas 676 bytesdjur insamlade vid 9 olika häckningar 
av pärluggla i Sörmland under åren 1968-1972. I genomsnitt var antalet bytesdjur 
för fem lyckade häckningar 114. Näbbmöss utgjorde det viktigaste födoslaget 
med 48 %. I andra hand kom sork med 30 %. Fåglar och möss utgjorde tillsam
mans 22 %. Av övriga byten märks speciellt ett groddjur. Vidare diskuteras vissa 
principer för utvärdering av skelettdelarna, och då särskilt beräkningen av antalet 
fåglar, vilka i tidigare svenska pärluggleundersökningar är underrepresenterade. 
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Slutligen mottager jag med tacksamhet uppgifter om pärlugglehäckningar för 
insamling av bomaterial. 
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Svarthakedopping, häger, storspov och trädlärka i Sörmland 1972 

Ingemar Nord 

Säsongen 1972 var svarthakedoppingen och hägern utsedda till riksinventerings
arter av SOF. Hägern inventerades även 1970, men uppgifter saknades från delar 
av landet, dock ej Sörmland, varför inventeringen upprepades 1972. Hur denna 
utfallit i resten av landet är ännu för tidigt att säga. 

I samband med den lokala rapportkommittens upprop efterlystes uppgifter 
om storspov och trädlärka, två arter som minskat kraftigt under senare år enligt 
mångas åsikt. Alla fyra arterna redovisas nedan, i den mån rapport inkommit 
24.2. 

Svarthakedopping Podiceps auritus 

16 rapporter har inkommit, omfattande 25 lokaler med 47 häckande par samt 
drygt 30 lokaler utan häckning. Den senare siffran är för låg, eftersom inte alla 
rapportörer meddelat negativt resultat. 

Alla 47 paren har inte uppgivits som häckande av observatören, utan i några 
fall har observerat antal ex under häckningstid räknats om till häckande par av 
förf. Resultatet av 1972 års riksinventering för Sörmlands del redovisas på kar
tan i figur 1. Kartan visar en kraftig koncentration till de östra delarna, medan 
endast �nstaka par rapporterats från övriga Sörmland. 

Svårigheterna är som vanligt stora, att under en säsong fullstän_digt täcka in en 
fågelart med inventeringar. För Sörmlands vidkommande, med närmare l.000 
sjöar, är problemet oöverkomligt. Våra kunskaper från senare år om förekomsten 
av svarthakedopping, tyder på att en lång rad lokaler i mellersta och västra Sörm
land borde tillkomma. En två- eller tredubbling av antalet par till ca 100-150 par 
i Sörmland förefaller rimlig. 

Vid kusten gjordes en observation av 7 ex, sannolikt rastande, vid Tullgarnsnäs 
den 22 april. Mitt under häckningstiden, den 10 juni, sågs 2 ex vid Enskär i 
Hartsö-arkipelagen. Någon häckning är inte känd i Sörmlands skärgård, däremot 
i norra Småland, samt i havsvikar i Stockholms skärgård. 

Från höststräcket redovisar Bengt Larsson en ovanligt stor ansamling i Näsna
ren norr om Katrineholm. Den 18 september iakttogs en flock på 24 ex, som be
drev en sorts kollektivt fiske, modell storskrake. 
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Rapportörer: Birger Andersson, Evert Andersson, Lars Broberg, Tage Eriksson, Tony 
Haglund, Hartsö-Enskär fågelstation, Kjell Karlsson, Leif Carlsson, Bengt Larsson, Bert 
Lindgren, Lennart Magni, Tero Niemi, Bo Runesson, Leif Sandgren, Leif Stål, Lennart 
Wahlen. 

SVARTHAKEDOPPI NG 

1972 

--- ... 

Figur 1. Svarthakedoppingens förekomst i landskapet Sörmlandi (utom Södertörn) 1972. 

Varje fylld cirkel motsvarar.ett par som konstaterats'eUer misstänkts häcka. Land

skapsgräns som inte sammanfaller med länsgräns har stre�kats. 
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Häger Ardea cinerea 

Hägern expanderar för varje år, vilket framgår både av rapporter om konstaterade 
häckningar och om observationer under häckningstid. Under 1972 konstaterades 
minst 36 häckande par i 6 kolonier, de flesta i de stora sjöarna i centrala Sörm
land. Utvecklingen de senaste tre åren, så som den speglas i de rapporter som lo
kala rapportkommitten erhållit: 1969 - 9 par/3 kolonier, 1970- 7 par/1 koloni, 
1971 - minst 26 par/4 kolonier och således 1972 - 36-44 par/6-7 kolonier. Resul
tatet 1970 skiljer sig från redovisningen ·i Vår Fågelvärld, vilket beror på att tre 
av lokalerna inte rapporterats skriftligt och muntliga uppgifter ignorei:as alltid av 
rapportkommitten. 

En av kolonierna har expanderat mycket hastigt. Så vitt är känt etablerades 
kolonin 1971 och omfattade då minst 9 bon. 1972 hade antalet stigit till minst 
19 enligt en rapportör och till 24-25 enligt en annan. Den bristande överensstäm
melsen i antalet bon, beror på svårigheten att räkna bona, som alltid är belägna 
i tall eller gran och ofta i ganska täta trädbestånd. En annan koloni har haft en 
annan utveckling: l-2-3-5-7-7-11-4 bon. 

Rapportörer: Björn Ahlbom, Gunnar Johansson, Leif..Carlsson,.O F Reuterwall, Lennart 
Wahlen, Frieder Weitze och S O Österberg. 
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Storspov Numenius arquata 

Under ett par år har den lokala rapportkomniitten mottagit enstaka rapporter 
om storspovens tillbakagång. För att få reda på hur fåtalig storspoven blivit i 
Sörmland ombads alla rapportera häckande storspov 1972 - i efterhand. Endast 
13 rapporter kom in, varav 3 helt negativa. Endast 23 par skulle enligt dessa 
rapporter ha varit stationära 1972. 

Detta vill jag tolka så här. Dels är verkligen storspoven nu mycket fåtalig i 
Sörmland och finns huvudsakligen på mossmark i de södra delarna (5 par) och 
på jordbruksmark i de norra delarna (14 par). Enligt rapporterna skulle stor
spoven nu vara en mycket större raritet i Sörmland än tex gräshoppsångaren! 
Dessutom utgår jag ifrån att alla par inte rapporterats, och detta avslöjar något 

om ornitologerna. En art som tidigare förekommit relativt allmänt och därför 
inte antecknats, blir inte heller antecknad då den börjar gå tillbaka. Detta sker 
först efter påpekande om att uppgifter om arten är intressanta. Huvudavsikten 
med den här sammanställningen är att göra alla uppmärksamma på storspovens 
tillbakagång för att vi ska få bättre grepp om arten. 

1972 påbörjade Sten Fredriksson en inventering av storspov inom Eskils1�:: 
tuna kommun, vilket rapportkommitten väl kände till. Inventeringen gav 11:.:.. 

stationä�a par 1972. 
Slutligen ska nämnas att ett flertal rapportörer meddelat kraftig minskning 

i områden som de känner väl. Nedgången sägs i ett fall ha skett ca 1945-1960, 
medan stammen därefter varit konstant låg. 

RapportöTer: Lars Broberg, Göian Ernstav, Sten Fredriksson, TÖny Hag)und, Kjell 
Karlsson, Leif Karlsson, Fritz Klingspor, K Arne Larsson, Håkan LinderhQlm, Bert Lind
gren, Ingemar Nord, Leif Sandgren, Lennart Wahlen. 
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Trädlärka Lullula arborea 

Liksom för storspoven har det i rapporterna under senare år påpekats hur träd
lärkan minskat i Sörmland. Utan att något siffermaterial föreligger kan man nog 
betrakta detta som ett faktum, inte bara i Sörmland utan i stora delar av landet. 
I efterhand ombads rapportörerna meddela sina observationer under 1972, vil
ket resulterade i 18 rapporter om ca 33 häckande par som redovisas på kartan 
i figur 2. 

01968-71 

.1972 

• 

TRÄDLÄRKA 
orborea 

0 

! 

Figur 2. Trädlärkans förekomst i landskapet Sörmland (utom Södertörn) 1972 (e). Lokaler 

som rapporterats 1968-71 men inte 1972 har markerats med en ofylld cirkel. Land

skapsgräns som inte sammanfaller med länsgräns har streckats. 

'38 



. På kartan har också markerats trädlärkor rapporterade åren 1968-71, summa 
15, vilka inte rapporterats 1972. I flera fall uppges att trädlärkan saknades på 
dessa lokaler 1972, i andra fall finns ingen uppgift från 1972, vilket antingen kan 
bero på att lokalen inte besökts eller att negativ rapport inte sänts in. 

Trädlärkorna tycks koncentrerade dels i sydost, dels i nordväst. Ett flertal lo
kaler är emellertid kända från tidigare år i de mellersta delarna, däremot ett stort 
frågetecken för de västra delarna. 

Självklart finns det fler än ett 30-tal trädlärkpar i Sörmland. Frågan är hur 
många. Eftersom trädlärkan har två kullar och därigenom två sångperioder 
(april-maj och juni-juli) är chansen relativt stor att konstatera förekomst. Träd
lärkan väljer gärna väldränerad mark med små öppningar, t ex tallhedar. Det lö
nar sig att lyssna i sådana marker i gryningen. 

Rapportörer: Kurt Adolfsson, Karl-Erik Andersson, Mats Arvidsson, Lars Broberg, Tage 
Eriksson, Göran Emstav, Robert Franzen, Sten Fredriksson, Karl-Erik Häger, Per-Gunnar 
Högman, Thomas Johansson, Leif Carlsson, Leif Karlsson, K Arne Larsson, Alf Lettesjö, 
Bert Lindgren, Ingemar Nord, Leif Sandgren, Stefan ThorseU. Lennart Wahlen, Ulf Widemo. 

Sammanfattning 
' 

Vid riksinventeringen i SOFs regi har konstaterats 47 par svarthakedopping på 
25 lokaler och ca 40 par häger i 6-7 kolonier. På uppmaning i efterhand har rap
porterats 23 par storspov och 33 par trädlärka. Alla ombedes hålla uppsikt efter 
storspov och trädlärka, så att vi får bättre kunskap om dessa arters nuvarande, 
verkliga antal, vilket bör vara två-tre gånger så stort. 

Manuskript inkommet 1973-02-25 

Förf adress: Sundtorp, 640 34 Sparreholm 
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ILLUSTRATIONER 

Sida Motiv 

3 Snösiska och gråsiska, Enskär 1972 

8 Videsparv, Enskär sept 1972 

36 Svarthakedopping 

37 Storspov, Sandemar 1971 

40 Pärluggla, Enskär sept 1972 
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På sid 74, sista raden, anges att »Metoden varit den som beskrivs hos Svensson 
(I 970)». Ska vara » ... den maximimetod som beskrivs ... ». 

På sid 77 anges i bildtexten, att kontrollen gjorts före märkningen. Kon
trollen gjordes 8 jan 1972. 




