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ÅRG. 27 NR 4 

Hägrars (Ardeidae) taxonomi belyst av etologiska studier 

En preliminär redogörelse 

Av 

KAr CuRRY-LINDAHL 

Under senare decennier har den jämförande etologin kommit att 
inta en alltmer betydelsefull ställning sasom hjälpvetenskap för dju

rens klassificering. Sålunda har det allt oftare visat sig att evolu

tionsförlopp och släktskapsförhållanden inom en djurgrupp kan i 

minst lika hög grad reflekteras av arters beteendemönster som av 
deras anatomi och morfologi. ERNST MAYR (1958) går så långt som 

att vid di,,ergenser mellan data erhållna på grundval av morfologiska 

resp. etologiska karaktärer tillägga större taxonomisk vikt Yid de se

nare. Hittills är det framför allt i taxonomiska arbeten gällande 
andfåglars (Anatidae) komplicerade släktskapsförhållanden, som den 

jämförande beteendeforskningen har spelat en stor och i manga fall 

avgörande roll för uppfattningen a,, dessa arters fylogenetiska och 

inbördes placering i systemet (jfr LoRENZ 1941, DELACOUR & l\IAYR 

19-!5, JOHNSGARD 1965). 
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En annan fågelgrupp, som lämpar sig särskilt väl för jämförande 
etologiska studier, vilka kan bidra till att belysa inbördes släktskaps

förhållanden och ursprung, utgör hägrarna (Ardeidae). 

Under två zoologiska expeditioner till Kongo 1951-1952 och 1958-
1959 ägnades vid sidan av huvuduppgifterna avsevärd tid åt bl.a. 
de många i tropiska Afrika förekommande hägerarterna. 1 7 arter 

studerades där i fält. På grund av koncentrationen av arter till vissa 

för dessa fåglar optimala biotoper kunde direkta jämförande studier 
göras samtidigt på flera arter, en ovärderlig situation för etologiska 

undersökningar. 
Under arbetena i tropiska Afrilrn 1951-1952 slog det mig, att den 

då gällande systematiska uppfattningen av hägerfåglar med en in
delning i ett stort antal släkten tedde sig som mycket artificiell i 

jämförelse med de släktskapsrelationer som antyddes av fåglarnas 
beteenden. 

Erfarenheterna i Kongo 1951-1952 föranledde mig att i tvenne 
arbeten (CURRY-LINDAHL 1960, 1961), som 1954 i manuskriptform 

diskuterades med professor REKE VERHEYEX i Bruxelles, tillämpa 
en annan systematisk indelning av hägerfåglarna än den vanliga. 

YERHEYEX var cla sysselsatt med en revision av Ardeiclae pa osteologisk 

basis. som han publicerade 1959. YERHEYEX opponerade kraftigt mot 

mjn indelning. Han föreslog att jag skulle bryta ut de taxonomiska 
avsnitten ur de två huvudsakligen ekologjska arbetena samt publi

cera de förra separat och därvid i detalj redogöra för motiven till 
klassificeringen. Detta hade också båbörjats, när BocK (1956) pub

licerade en släktrevision av familjen Ardeidae, baserad på morfolo

giska karaktärer. BocK's klassificering i vad gällde afrikanska arter 
nw på två undantag när identisk med den jag skisserat pa etolo
gjska grunder. 

Vnder ett besök i Nord- och l\Iellanamerika 1!)56 fick jag tillfälle 

att. främst i Florida och l\Iexico, studera Nya världens hägerfaglar. 
Därvid befanns det att många beteenden och andra biologiska drag 

hos dessa fåglar tydde på ett uppenbart mycket närmare släktskaps
förhållande med i Afrika förekommande arter än som hittills av

speglats av dessa fåglars klassificering. Visserligen kan parallell ut

veckling tänkas ha bidragit till den aktuella situationen, men detta 

är knappast troligt då det gäller fylogenetiskt så närstående släkten. 
Yid expeditionen Hl58-1959 i Kongo ägnades åter mycket tid åt 

hägerfåglar. Dän·id styrktes min uppfattning att familjen Ardeidae 
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lämpar sig särskilt väl för jämförande etologiska studier, varför jag 

fortsatte på den vägen och nu besitter ett ganska stort material, 

baserat på afrikanska hägerfåglar. Detta utökades efter hand under 

ofta återkommande besök i tropiska Afrika under åren 1961-1968 och 

i Sydafrika 1961, 1963 och 1966. Därigenom kunde 19 hägerarter 

studeras i fält. 

Det tedde sig frestande att försöka företa en jämförande etologisk 

och i viss mån ekologisk undersökning av Afrikas (och Europas) 

hägrar å ena sidan och Nord- och Mellanamerikas å den andra. 1961 

kom ett erbjudande om ett amerikanskt forskningsanslag att för 

valfri ornitologisk uppgift utnyttjas i USA. Jag valde hägrarna i 

Florida som ämne. Statens naturvetenskapliga forskningsråd och and

ra fonder i Sverige och USA tillsköt ytterligare anslag. 

Hägerstudierna i Amerika förlades under tre häckningssäsonger hu

vudsakligen till Florida, Bahamaöarna och Västindien, där 13 arter 

kunde hållas under uppsikt i varierande situationer. 

Hägerfamiljen är företrädd på alla kontinenter utom Antarktis, 

varför en geografisk breddning av studiematerialet var önskvärd, 

ehuru ursprungligen ej planerad på grund av kostnadsskäl. Avsikten 

var därför att begränsa undersökningen till i Afrika och Europa resp. 

i Amerika levande hägerarter, men då upprepade tillfällen erbjöds 

mig att 1964-1966 för andra zoologiska uppgifter resp. naturvårds

uppdrag besöka Japan, stora delar av tropiska Asien, Nya Guinea, 

Australien, Nya Zeeland och Söderhavets övärld, utsträcktes efter 

hand undersökningen till att omfatta även några i nämnda omraden 

levande hägrar. Denna vidgning av undersökningens ram har varit 

mycket nyttig, men materialet från dessa områden kan kvantitativt 

inte mäta sig med det som erhållits i Afrika, Europa och Amerika. 

De rent sydamerikanska hägerarterna har med få undantag inte alls 

studerats och har därför utom i ett fall utelämnats i det följande. 

Familjen Ardeidae består av över 60 arter spridda i tempererade 

och tropiska bälten över hela världen. Taxonomiskt har hägrarna 

splittrats på ett stort antal släkten, vilket särskilt gäller för de ame

rikanska arterna, där nästan varje art är placerad i ett särskilt släkte. 

Denna klassificering bygger huvudsakligen på morfologiska och ana

tomiska kriterier. Polymorfism i form av olika färgfaser är ett karak

teristiskt drag hos flera hägerarter. Sålunda kan dimorfism betecknas 

som vanlig i denna grupp av fåglar, och en del arter uppträder t.o.m. 

i tre eller flera färgfaser, vilka är ojämnt fördelade inom resp. arters 
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utbredningsområden. Denna instabila situation har ytterligare bidra

git till olika uppfattningar om hägrarnas inbördes släktskapsförhåll

anden. Härtill kommer att t.ex. de hos många arter förekommande 

vita färgfaserna synes ha utvecklats oberoende av varandra och vid 

flera tillfällen (BOCK 1956). Hos andra arter, t.ex. Egretta caerulea, 

är ungfågeln helvit och den adulta fågeln blå. 

Också utbredningsförhållanden hos hägrar kan förändras så snabbt 

att de inte alltid ger säker vägledning om deras ursprungsområden. 

Härpå utgör kohägern (Ardeola ibis) ett exempel. Denna art har 

under senaste decennier spritt sig från Afrika till Amerika och på 
kort tid ockuperat stora områden av sistnämnda kontinent. Hur 

många arter har kommit samma väg och när skedde det? Det finns 

skäl misstänka att något liknande skett även för andra arter, som 
i nutiden förekommer på båda kontinenterna, ehuru de är placerade 

i olika släkten. 

Färger är överhuvud taget en svag karaktär som taxonomiskt 

kriterium för släkten. De är som nämnts föga stabiliserade hos häg

rar, medan beteendemönster, särskilt i samband med intra- och in-

Fig. 1. Bland dvärgrördrommarna är det endast två arter i Gamla Världen, A nlei
rallus sturmii och Ixobrychus flavicollis, som f. n. erbjuder systematiska p1·oblom, 
medan den C'uropeiska dvärgrördrommen (J. minutus) (på bilrlen en hane) med ut
brnclni.ng i fyra världsdelar synes jämte fyra andra a1te1· utgöra en homog-en släkt-

grupp. Overmeire, Belgien. Foto: R. V ANHEULE och M. VERBRUGGEN. 
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tersociala relationer, parbildning, boplatsval och parningsförspel up

penbarligen utgör hos resp. art djupt förankrade karaktärer, som un

der evolutionens gång inte förändras lika snabbt som morfologiska 

karaktärer. Därför har i föreliggande jämförande undersökning av 

arter och släkten stor vikt lagts vid de olika hägerarternas etologi, 

särskilt under fortplantningsperioden, då rituella ceremonier spelar 

en mycket stor roll som artskiljande mekanismer i områden med 

många arter. Just därigenom blir dessa handlingar ett taxonomiskt 

hjälpmedel vid en jämförande studie av hägrars ursprung, evolution 
och släktskapsförhållanden i olika delar av världen. 

I 
. 

Fig. 2, Rödhägern (Egretta rufescens) med utbredning i Amerika förs alltjämt av 
många till släktena Dichromanassa eller Hydranassa. Många karaktärer talar för att 
den hör till Egretta. Everglacles National Park, Florida, U.S.A. Foto: IC CURRY· 

LTNDAHL. 

Också vid näringstagande visar olika hägerarter avslöjande karak

tärer. Eftersom så många hägrar både i Afrika och Amerika med 

framgång utnyttjar samma miljöer, måste det betyda att de genom 

skilda näringsvanor delvis eller helt eliminerat inbördes konkurrens. 

Ehuru stapelfödan för flertalet hägerarter utgör fisk, visar dessa fåg

lar ett brett register på fiskemetoder och ekologisk anpassning till 
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olika näringsnischer inom i stort sett samma miljöområde. Också 
studium av ekologiska faktorers roll har inom modern taxonomi bli
vit ett betydelsefullt hjälpmedel. 

Det är först under senare år som större uppmärksamhet ägnats 
åt hägrarnas systematik. Sedan REICHENOW (1877) och PETERS (1931) 

i större sammanhang >>förtecknade>> familjen Ardeidaes medlemmar 
dröjde det till 1956, då hägrarna genom BocK's arbete blev föremål 

för en välbehövlig revision. Sedan följde VERHEYEN (1959), vilken 
för sitt system begagnade ett slags summation av karaktärer, huvud
sakligen osteologiska. SrnLEY (1960) har använt fåglars äggvitepro
teiner som ett taxonomiskt redskap och med denna metod även under
sökt hägrars släktskapsförhållanden. 

Etologiska studier av enstaka hägerarter har utförts av flera fors
kare, ehuru inte alls i samma utsträckning som gällande andfåglar. 
Gråhägern (Ardea cinerea) och blåhägern (A. herodias) hör härvidlag 
till de bäst undersökta (HOLSTEIN 1927, VERWEY 1930, NOBLE & 
SCHMIDT 1938, PERRY 1951, LowE 1954, CoTTRILLE & CoTTRILLE 

1958). Emellertid var det först med MEYERRIECKS (1960) som kom
parativa etologiska studier gällande hägrar redovisades och anknöts 
till dessa fåglars inbördes systematiska relationer. Denna forskare 

arbetade med de amerikanska arterna Butorides virescens, Ardea 

occidental is, A. herodias, Dichromanassa riif escens och Leucophoyx 

thula. 

Nämnda arter ingick också i mitt arbetsprogram. Metodiken har härvid varit föl

jande. Undersökningen har utförts i fält, varvid olika hägerarters beteenden i samband 

med häckning och näringstagande i första hand studerats. Observationerna har ut

förts såväl med som utan gömsle; i senare fallet med hjälp av teleskop och vanlig 

kikare. Fotografering och filmning har utnyttjats som dokumentation av beteenden. 

Ernellertid har det varit nödvändigt att för registrering av beteenden hos olika arter 

i första hand lita till anteckningar, varvid en terminologisk standard för beteende

beskrivningar utarbetats. En sådan är givetvis nödvändig, eftersom det gäller jäm

förande fältstudier av hägrar levande på olika kontinenter. Hägrar har genom sin 

stora variation av pryclnaclsfjädrar, som i olika moment kan resas upp eller spridas 

ut, mycket rika »uttrycksmöjlighetor». De begagnar dem både ofta och verknings

fullt. Uppenbarligen spelar skilda slag av ställningar och stereotypa rörelser i kom

bination med demonstrationer av enstaka fjäderpartier en mycket stor roll hos hägrar. 

Eftersom flertalet arter är sociala och ofta vistas tillsammans med såväl medlern.mar 

av elen egna som andra hägerarter, har utvecklingen av dessa beteenden och deras 

innebörd fått en allt större betydelse som artkaraktärer. Funktionella anpassningar 

av morfologiska karaktärer till de olika arternas levnaclssätt har i flera fall belysts 

av fåglarnas beteenden. 
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Också hägrarnas läten utgör viktiga karaktärer. Repertoaron hos nästan varje art 

är mycket stor. 
Under en kort period av fortplantningstiden förändras hos flera hägerarter färgen 

på icke fj,lderklädda delar av kroppen, t. ex. näbb och ben. Dessa karaktärer, som 
måsto betraktas som ur taxonomisk synpunkt mycket viktiga, har i regel undgått 
uppmärksamhet hos systematiker. Detta är naturligt, ty dels förekommer dessa 
färger som nämnts endast under en kort tid av året, dels försvinner de snabbt efter 

fågelns död. Särskild uppmärksamhet ägnades därför åt dessa färgdetaljer. 
Yid jämförande analyser av materialet har följande kriterier särskilt beaktats vid 

sidan av mer konventionella sådana belysande familjen Arcleidaes taxonomi. 

Ut bre cl n i  n g: Artgrupperingar på sex kontinenter. 

A n a t o ,n i o c h  in o r f o log i: Icke fjäderklädda kroppsdelars färg under fort
plantningstiden. Ornamentalfjädrarnas struktm. Puderdun. Ungfågeldräkter. 

Eko log i: Allmän ekologi med särskild hänsyn till teknik vid näringstagande och 
miljöpreferenser. 

E t o log i: Rörelsesätt och ställningar. Alarm- och skycldsställningar. Rotställ
ningar och andra beteenden för att inge sluämsel. Flyktreaktioner. Sociala drag 
(intraspecifika och interspecifika). Övernattning. Teknik vid rengöring och vård 
av fjäderdräkten. Aggressivitet (intraspecifik och interspecifik.) 

B et e  e n  cl e n  u n cl er h ä c /,n i n g s säso ngen: Spelceremonier, flyglekar. Par
bildning och andra sexuella beteenden. Revirhandlingar. Bobygge, botyp. Ruv
ning. Matning och skötsel av ungar. 

Lät e n  ctv o l ikct s l ag. 

Följande arter tillhörande familjen Arcleidae har jag haft tillfälle att studera i 
Amerika. (Arter inom parantes har endast observerats utan att i egentlig mening ha 
undersökts. Nomenklatur och systematisk följd efter Chock-List of North American 
Birds (1957)). 

Ardea oc ciclentalis 

A. hei-odias 

Butor ides viresc ens 

Florida c aerulea 

Bubulc us ib is

Dichromanassct rufescen s 

Casmerodius albus 

Leucophoyx thula 

Hydranassct tr icolor 

Nycticorax nycticorax 

Nyclanassa violac ea 

(Ixob rychus exilis) 

(Botaurns lentiginosus) 

Som synes av denna förteckning är 13 arter amerikanska hägrar splittrade på inte 
mindre än 12 släkten. PAL,IER (1962) fördelar dem likaså på .12 släkten, ehuru han 
för två artor till andra släkten än tabellens. Så vitt jag kan finna av genom under
sökningen erhållna data återspeglar denna systematiska klassificering i flera fall inte 
de verkliga släktskapsrelationerna mellan dessa hägrar. Enligt min uppfattning re
presenterar dessa hägrar endast fem eller sex, möjligen sju släkten. Jämföres don 
amerikanska gruppen med de 19 artor hägrar som jag varit i tillfälle att observera 

i Afrika, blir elen hittills använda klassificeringen ännu mer haltande. 
I Afrika har följande arter studerats eller endast observerats. (Nomenklatm·en 

följer i detta fall den som jag brukat i tidigare arbeten (1960, 1961) om Kongos fåg
lar.) 
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Nycticorax nycticorax 

N. leuconotus

(Tigriomis leucolophus)

Butorides striatus 

Erythrocnus rufiventris

A rcleola ralloicles 

A. idae 

A. ibis

M elanophoyx a1·clesiaca

Egretta gularis 

E. garzetta 

E. intermedia

E. alba

Arclea melanocephala

A. cinerea

A. goliath 

A. purpurea

I xobrychus minutus

Ardeirallus stitrmii

Dessa 19 hägrar är fördelade på 11 släkten. F. n. anser jag att de bör utgöra endast 

9 genom att 3 släkten bortfaller men ett tillkommer. 

Utöver de hägerarter, som studerats i Amerika och Afrika (av vilka flera förekom

mer också i andra världsdelar), har jag haft tillfälle att i Emopa, Asien, Australasien 

och Stilla oceanens övärld observera följande arter (nomenklatur enligt PETERS 1931): 

Botaurus stellaris 

Ixobrychus sinensis 

I. eurythmus

I. cinnamomeus

Dupetor flavicollis

Gorsachius goisagi 

G. melanolophus 

Nycticoi-ax caledonicus

A rcleola grayii 

A. speciosa

N otophoyx picata

N. novaehollandiae 

Demigretta sacra 

D. asha 

Arclea pacifica

A. sumatrana

Dessa 16 arter är fördelade på 9 släkten, vilka enligt min uppfattning bör redu

ceras till 7. 

Det skulle sträcka sig för långt att i denna redogörelse närmare ingå på det material 

som ligger till grund för det preliminära taxonomiska arrangemang av i fält studerade 

arter inom familjen Arcleiclae, som jag i tabellarisk form återger nedan. 

Den uppfattning som där kommer till uttryck baseras inte enbart på etologiska och 

ekologiska karaktärer samt på zoogeografiska förhållanden. Sedan denna undersökning 

påbörjades har jag haft tillfälle att i flera större museer på olika håll preliminärt granska 

material av hägrar för jämförelse. Särskilt har upprepade arbetssejourer i l\fosee 

Royal de l'Afrique Centrala, Tervuren (Belgien); National Museum, Nairobi; American 

M:usernn of Natura! History, New York, och Smithsonian Institution, �Tashington, 

därvidlag varit mycket givande. 

Preliminär klassificering av Arcleiclae grundad på en jämförande studie av 

morfologiska, ekologiska och etologiska karaktärer. 

(Endast ur taxonomisk synpunkt kritiska arter, som studerats i 

fält, har medtagits.) 
PETERS (1931) och BocK (1956) har utfört taxonomiska revi

sioner av Ardeidae. Den senare baserade sin klassificering främst på 

morfologiska karaktärer. I nedanstående förteckning återges dessa 
auktorers uppfattning om resp. arts släkttillhörighet. 
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Fig. 3. Silkeshägern (Egretta garzetta), utbredd på alla kontinenter i Gamla Världen, 
skils från snöhägern (E. thula) i Amerika på strukturen hos vissa fjädrar. Dessa två 
arters invecklade parningsspel ät· i varje fas varandra så lika, att de jämte flera andra 
karaktärer antyder ett närmare släktskap. De två tillhör antagligen samma art. 
Andå har snöhägern tidigare förts till ett eget släkte! Neusiedler See, Österrike. Foto: 

L. N ORSTRÖM/N aturfotograferna. 
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DENNA �DERSÖK�ING BOCK ( 1956) PETERS (1931) 

Ixobrychus exilis I xobrychus exilis I xobrychus exil is 

I. minutus I. minutus I. minutus

I. sinensis I. sinensis I. sinensis

I. eurythmus I. eurythmus I. eurylhmus

I. cinnamomeus I. cinnamomeus I. cinnamomeus

I. Jlavicollis I. flavicollis Dupetor Jlavicollis

Ardeirallus sturmii I. stiwmii I. sturmii 

Gorsachius goisagi Gorsachius goisagi Gorsachius goisagi 

G. melanolophus G. melanolophus G. melanolophus 

G. leuconotus G. leuconotus Galcheroclius leuconolus

Nycticorax violaceus Nycticorax violaceus Nyctanassa violacea 

N. nycticorax N. nycticorax Nycticorax nycticorctx 

N. caleclonicus N. caleclonicus N. caledonicus

Pilhe1'0clius pileatus N. JJileatus Pilhe1'0clius pileatus

( endast studerad i 

fångenskap) 

A rcleola ralloicl es A rcleola ralloides A ,·cl eola ralloid es 

A. idae A. idae A. idae

A. grayii A. grayii A. grayii 

A. speciosa A. speciosa A. speciosa 

A. rufiventris A. rufiventris Eryth1'0cnus rufiventris 

A. ibis A. ibis Bitbulcus ibis

Butoricles virescens Butorides virescens Butorides virescens

B. striatus B. striatus B. striatus

Egretla JJicata Hyclranassci picata N otophoyx picata

E. arclesiaca H. arclesiaca Melanophoyx arclesiaca 

E. caerulea H. caerulea Florida caernlea

E. tricolor H. tricolor H yclranassa tricolor

E. rufescens H. rufescens Dichromanassa ,·ujescens

E. sacra Egrelta sacra Demigretta sacra

E. gula1·is E. gularis D. asha

E. garzetta E. garzetta Egretta garzetta, 

E. thula E. thula Leucophoyx thula 

E. intenneclia E. intermeclia J.11 esophoyx intermedia

Arclea alba E. alba Gasmerodius albus 

A. purpurea Ardea purpurea Arclea purpurea

A. novaehollandiae A. novaehollancliae Xotophoyx novaehollcmdiae

A. pacificci A. vacifica Ardea pacificci

A. melanocephala A. melanocephala A. melanocephalci

A. cinerea A. cinerea A. cinerea

A. herodias A. heroclias A. herodias

A. occic/enlalis A. occidental is A. occiclentalis

A. goliath A. galiath A. goliath

A. swnatrana A. sumalrana A. sumalrcma

298 



Vår Fågelvärlcl 27 (1968) 

Klassificeringen härovan bygger på principen att indelningen i 
släkten i första hand bör markera för arter gemensamma drag i stället 
för att antyda olikheter hos närstående arter inom en familj. Jag 
är angelägen att understryka att jag betraktar denna klassificering 
som preliminär. Vissa arter behöver undersökas grundligare. 

För några arter är jag f.n. tveksam om deras släkttillhörighet, me
dan jag för andra arter anser dem så nära befryndade att de i själva 
verket torde vara raser av samma art. Helt kortfattat lämnas här någ
ra kommentarer till förteckningen. 

I x o b r y  c h u s  - A r  d e  i r a l l  u s. Studiematerialet av den 
svårobserverade Ardeirallus sturmii är ringa och behöver komplet
teras. BOCK (1956) har fört denna art till Ixobrychus. Enligt min 
uppfattning talar flera hos Ardeirallus avvikande morfologiska, eko
logiska och etologiska drag häremot. Ixobrychus exilis, I. minutus, 

I. sinensis, I cinnamomeiis och I. flavicollis företer sexuell dimorfism,
ett hos hägrar ovanligt drag, medan könen är i stort sett lika hos
Ardeirallus. Den senare är annorlunda byggd samt har andra bio
topkrav och näringsbiologi än de nämnda Ixobrychus-arterna. Dessa
klänger vigt omkring på vasstråna nästan som en Acrocephalus, vilket
jag aldrig sett Ardeirallus göra. Åtminstone några Ixobrychus-arter,

kanske alla, kan vid upprördhet svänga den nedåtvända stjärten i
sidled. Detta har veterligen ej observerats hos Ardeirallus. Ixobrychiis

flavicollis är större än övriga av släktets arter och har av denna an
ledning tidigare förts till ett eget släkte. I avvaktan på ytterligare
studier av Ardeirallus har jag funnit det lämpligast att placera dem1a
art i ett släkte, där den är monotypisk.

G o r s a  c h i u s - N y  c t i c o r a x  - Pi l h e r  o d i  u s. Mitt 
material antyder att Nycticorax nycticorax och N. violaceus är var
andra mycket närstående. N. leuconotus däremot företer en del från 
sistnämnda arter avvikande drag, men som dock inte tidigare före
fallit mig vara av den storleksordningen att de motiverar en place
ring i annat släkte. BocK (1956) har fört leuconotiis till Gorsachius 

men poängterar att arten är den mest avancerade inom detta släkte. 
Enligt min mening verkar leuconotiis vara närmare befryndad med 
Nycticorax violaceus än med N. nycticorax trots att leuconotus och 
violaceiis lever på skilda kontinenter, medan nycticorax har global 
utbredning. Emellertid har jag under 1965 och 1966 fått se rätt myc
ket av Gorsachius i Asien, vilket ställt leuconotos i ny belysning. 

Visserligen har jag i fält av släktet G o r s a  c h i u s endast sett 
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två arter, G. goisagi och G. melanolophus. Av den senare är det mest 

ungfåglar jag haft under studium. På Ceylon, där G. melanolophus 

endast uppträder som övervintrare, är ungfåglarna mycket vanligare 

än adulta fåglar. I gryningen och timmen efter soluppgången tycks de 

förlora sin skygghet och >>glömma>> att de är nattfåglar, varför jag 

under idealiska förhållanden kunnat erhålla många observationsserier 

av arten. Att döma av uppträdande och vanor synes G. goisagi stå 

närmare Nycticorax än G. melanolophus, som är något alldeles för 

sig av de arter jag sett inom artkomplexet. På morfologiska grunder 

anser BocK ( 1956) att utvecklingen hos Gorsachius förmodligen lett 

från goisagi till leuconotos. En komplicerande faktor är emellertid att 

den senare i flera avseenden visar gemensamma drag även med den 

australiska Nycticorax caledoniws, som är en omisskännlig represen-

Fig. 4. Ägretthägern (Egretta. alba) förekommer på alla kontinenter utom Antarktis. 
Systematiskt förs den ofta till ett eget släkte, Casmerodius. Mycket talar härför, 
men hitintills tillgängliga data pekar snarare på att arten hör till släktet Ardea. Neu-

siedler See, Österrike. Foto: L. N ORSTRÖM/N aturfotograferna. 
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tant för sitt släkte. Det f.n. tillgängliga etologiska materialet antyder 

att leuconotus är intermediär mellan Gorsachius och Nycticorax, men 

andra karaktärer medför att den synes stå det förra släktet närmast. 

Jag har därför i likhet med BocK ( 1956) fört arten till det förra 

släktet. 

Vad gäller Pilherodius pileatus, som jag endast studerat i New York 

Zoological Society's Zoo i Bronx, New York, så förefaller denna art 

stå släktet Nycticorax mycket fjärran. Den visar en rik uppsättning 

avvikande karaktärer och mycket få gemensamma drag i jämförelse 

med Nycticorax. Däremot förefaller den mig stå avsevärt närmare 

släktet Ardeola än Nycticorax. Materialet av pileatus är emellertid 

ännu allt för ringa för att tillåta mer konkreta slutsatser vad be

träffar dess relationer med Ardeola. 

A r d e o l a. Av de sex studerade arterna är det egentligen endast 

Ardeola rnfiventris och A. ibis, som erbjuder taxonomiska problem. 

Den förras uppträdande och fisketeknik påminner mycket om Egretla 

och Ardea - det gäller f.ö. också för Ardeola grayii - men andra 

karaktärer är gemensamma med Ardeola. Mer studiematerial behövs 

av A. ritfiventris. 

Vad beträffar A. ibis så brukar denna art ömsom föras till Ardeola, 

ömsom till Bubiilcus. Förespråkare för den senare uppfattningen grun

dar sig på ibis' från andra Ardeola-arter avvikande ekologi och sociala 

vanor. Dessa är tvivelsutan viktiga karaktärer men de uppvägs av 

flera andra, som tyder på att arten är mycket närstående övriga 

Ardeola-arter. Skulle hos ibis avvikande karaktärer anses utslags

givande för separat släktplacering, borde det ske också hos andra arter, 

där något sådant aldrig föreslagits, t.ex Ardea melanocephala som har 

helt annorlunda ekologi än andra Ardea-arter. Kohägerns flockvanor 

återfinns åtminstone tidvis också hos exempelvis rallhägern (A. ralloi

des) och dammhägem (A. grayii). 

B u  t o r i d e s. De två i Afrika, Asien och Australien resp. i Ameri

ka studerade arterna utgör ett intressant exempel pa hur etologiska 

karaktärer hos två närstående arter sammanfaller. Genom MEYER

RIECKS (1960) arbete är Biäorides virescens välkänd. Jag fick också 

tillfälle att ofta ha denna art under studium i Amerika och därYicl 

göra jämförelser med observationer av B. striatus, utförda främst i 

Afrika. Såvitt jag kan finna företer båda arterna i det närmaste iden

tiska beteenderegister. Etologiska och ekologiska karaktärer antyder 

att de möjligen utgör raser av samma art. 
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B. virescens förekommer med 8 raser i Nord- och Mellanamerika

inkl. Västindien samt med några lokaler i norra Sydamerika, där den 

möter B. striatus. Den senare har en mycket vidsträckt utbredning: 

Afrika, Asien, Australien och Sydamerika. Inom detta stora område 
har arten utvecklat ett 20-tal raser. B. striatiis ursprungsområde lig

ger tvivelsutan i Gamla världen och antagligen gäller det också för 

B. virescens. A:t11ADON (1953) har diskuterat Butorides spridningshisto

ria och därvid lanserat teorin att B. virescens skulle ha invandrat

till Amerika från Asien, medan B. striatus skulle ha kommit till
Sydamerika från Afrika. Den i tid långa separationen mellan dessa

två arter har inte medfört att deras beteenden förändrats, vilket där
emot är fallet med deras morfologi. Givetvis är parallell beteende

utveckling möjlig men knappast trolig. Ytterligare etologiska studier

av detta artpar torde kunna belysa frågan. En tredje art, B. sunclevalli,

förekommer på Galapagos. Möjligen är även den endast en ras av

en art med global utbredning.

E g r e t t a . Detta är en mycket komplex grupp, inom vilken ar

terna dock förenas mer än skiljes av ett mångtal karaktärer. De 10 

arter jag fört till detta släkte hade BocK (1956) fördelat på två släk

ten, Hyclranassa resp. Egretta, medan PETERS förde dem till 10 släk

ten! 

Den enda mer vägande karaktär, som i viss mån åtskiljer Hydra

nassct från Egretla, är strukturen hos vissa fjädrar. Däremot föreligger 

en lång rad morfologiska, ekologiska och framför allt etologiska karak

tärer, som alla pekar på att denna ytligt sett heterogena grupp häg

rar i själva verket består av varandra mycket närstående arter. 

Två arter är i många avseenden yarandra så lika att det är s-vårt 

att inte uppfatta dem som raser av samma art. Det är garzetla och 

tlmla, återigen ett exempel på >>tvillingarter>> förekommande pa skilda 

kontinenter. I föreliggande fall är exemplet särskilt intressant, ty 

dessa båda hägrar har oftast betraktats som tillhörande olika släk
ten. E. garzetta förekommer i Afrika, Europa. Asien och Australien; 

E. tlmla i Nord- och Sydamerika. Båda är varandra mycket lika till
byggnad, storlek och färg. Båda är vita med svart näbb. svarta ben

och gula fötter, vilka under häckningstiden blir orange- till rödfär

gade. E. garzetla och E. thnla utgör de enda vita hägrar som har

kombinationen svarta ben - gula fötter. Den enda morfologiska

skillnaden av betydelse är strukturen hos vissa fjädrar. Detta är

tvivelsutan en viktig karaktär, men den kan knappast ha artskiljande
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betydelse och än mindre släktskiljande om man jämför med att för

utom övriga morfologiska likheter uppvisar båda arterna ett iden

tiskt beteenderegister. Exempel härpå är det invecklade ceremonielet 

under parningsförspelet, vars olika faser utgör exakta paralleller; 
kollektiva danser som utlöses vid vissa tillfällen; sociala vanor och 

relationer, häckningsbiologiska detaljer, teknik vid näringstagande, 

läten o.s.v. 

Två arter i denna grupp lever på skilda kontinenter och har tidi

gare förts till olika släkten, Notophoyx resp. JJ1elanophoyx, ehuru de 

liknar varandra mycket i fråga om beteende och delvis även mor

fologiskt. De är den svartvita hägern (Egretta vicata) från Nya Guinea 

och Australien samt den svarta hägern (E. ardesiaca) från Afrika. 

Av allt att döma måste dessa t,·å vara mycket närstående trots att 

Indiska Oceanen skiljer dem geografiskt. 

Också de två revhägrarna, E. sacra i Asien, Australasien och 

Oceanien samt E. gularis i Afrika är varandra mycket närstående, ty 

beteenden, morfologi och dimorfism stämmer så Yäl övnens att de 

förefaller vara >>tvillingarter». 

l�ig .. "i. Purpmhägern (Ardea purpurea) intar pa många sätt liksom ägretthägc-m en 
systematisk ställning mellan släklcna Egre//a or·h .rl rdea, ,·ilkcL av flora auktorer 
rendernl den en plals i egcl släkle: P!Jrrherodio. Liksom för äg,·ctthägern tydp,· fler
talet lrnmktän,,· på att oekså purpurhäg<'rn hö,· till Ardea. Donaus delta. Hurnänien. 

.. 

Foto: L. NoHsTnu�, ,Xt\turfotogrufcrna. 
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E. intermedia visar flera likheter med ägretthägern (alba), som här

förts till Ardea (se nedan) och företer dessutom från andra Egretta

arter avvikande drag. Uppenbarligen intar intermedia och alba en 

mellanställning mellan släktena Egretta och Ardea. Ytterligare eto
logiskt material av intermedia erfordras för att kunna bedöma dess 
systematiska ställning. 

A r  d e  a. Fyra arter bör kommenteras. Ardea alba brukar föras 
till släktena Egretta eller Casmerodius. Arten finns i sex världsdelar. 

Erfarenheterna i Afrika av alba antydde att arten tillhör Egretta. 

Emellertid medförde arbetssäsongerna i Florida och Yästindien, kom

pletterade av tre arbetsperioder i sydöstra Asien, Australien och Nya 

Zeeland ett så rikt material av alba, att det kommit mig att ändra 
uppfattning. Efter arbetssejouren i Amerika 1965 fick jag tillfälle 
att två månader senare i Ungern kontrollera flera detaljer på en 

europeisk population av alba. Detta styrkte min uppfattning att 

arten står närmare Ardea än Egretta. Det medför att en mellanställ

ning i släktet Casmerodius inte är orealistisk, men om samma prin
ciper som här begagnats för arterna inom Egretta skall gälla också 

i detta fall, så bör alba föras till Ardea. 

Också A. purpurea intar en mellanställning. Liksom alba har den 
flera karaktärer, som något fjärmar den från övriga Ardea-arter. En 

del av dessa drag visar släktskap med Egretta, andra är mera själv

ständiga karaktärer. Arten förs av vissa auktorer till ett eget släkte, 

Pyrrheroclia. En del data talar härför, men av samma anledning som 

anförts ovan om alba anser jag att purpurea bör föras till Arclea. 

A. cinerea med utbredning i Gamla världen och A. herodias, som

förekommer i Nya världen, är morfologiskt något olika. Etologiskt 

och ekologiskt är de däremot >>tvillingarter>>. De hos dessa två hägrar 

mycket rikt utvecklade ceremonierna under fortplantningstiden följer 

i varje detalj samma schema. På etologiska grunder förefaller dessa 
två hägrar vara raser av samma art. De ekologiska karaktärerna 
talar inte häremot, och Yad de morfologiska beträffar så är skillna

derna inte särskilt stora. Yad gäller fortplantningstidens färgföränd
ringar på icke fjäderklädda kroppspartier så visar både A. cinerea 

och A. herodias samma mönster. Vad skall då vår gråhäger heta1 

LINNAEUS (1758) beskrev A. cinerea och A. herodias på samma sida 

i den 10:e upplagan av Systema Naturae. Gråhägern står först och 

behåller alltså enligt nomenklaturreglerna sitt namn. 

Sedan länge utgör artparet A. herodias-A. occidentalis ett problem. 
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De kan hybridisera. Huruvida avkomman är fertil är emellertid okänt. 
Olika uppfattningar om dessa två hägrar har redovisats. De betraktas 
som arter, raser eller faser av samma art. Senast har MAYR (1956) 
redovisat uppfattningen att occidentalis utgör en lokal, på Florida 
Keys förekommande ras av herodias. Några isolerande mekanismer 
förhindrande lyckosam parning mellan herodias och occidentalis före
ligger uppenbarligen inte. Hos ett blandpar, som jag hade under 
observation på Frank Key i Floridabukten, var alla ungar mörka. 
På samma ö häckade flera andra par av såväl A. occidentalis som 
A. herodias med övervikt för den förra. Att döma av mina observa
tionsserier i Florida av dessa två hägrars parningsspel och ceremonier
är de mindre varierande och komplexa hos A. occidentalis än hos
A. herodias, men dessa skillnader kan bero på tillfälligheter, trots
att materialet av resp. art är kvantitativt jämnbördigt. Vad be
träffar ekologiska karaktärer så föreligger en klar tendens till skill
nader. Inom det gemensamma utbredningsområdet i Florida visar
A. occidentalis en tydlig preferens för marina biotoper, medan A.

herodias på motsvarande vis föredrar inlandslokaler eller sådana helt
nära fastlandsstranden. Båda arterna förekommer dock i bägge bio
toperna, varför den statistiska skillnaden för de båda hägrarnas val
av såväl häcknings- som näringslolrnler inte behöver vara taxono
miskt signifikativ. Jag har inte fördjupat mig i det komplicerade
problemet occidentalis-herodias, varför placeringen här i två arter är
mycket preliminär.

A. novae-hollandiae från Australien, Nya Guinea och Nya Zeeland
är släktets dvärg men ändock en typisk Ardea. Flera arter inom 
släktet kan emellanåt flyga med sträckt hals, alltså inte endast i 
början av flyktbanan, som ju är vanligt hos Ardea, utan även under 
en längre sträcka. A. novae-hollandiae flyger mycket ofta på det viset, 
vilket är ett utmärkande drag. 

Den svarthuvade hägern (A. melanocephala) skiljer sig ekologiskt 
från alla de andra Ardea-arter jag studerat genom att inta nästan 
all föda på fast mark, där den aktivt jagar reptiler, grodor och rygg
radslösa djur. Också kraniologiskt avviker denna art från de övriga 
inom släktet (VERHEYEN 1959). 

Jättehägern (A. goliath) från Afrika och den likstora sumatrahägern 
(A. sitmatrana) från sydöstra Asien, Nya Guinea och Australien är 
i beteenden varandra mycket lika och utgör måhända ett parallell
fall till gråhägern-blåhägern. Emellertid finns i Indien ytterligare en 
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Fig. 6. Den svarthuvade hägern (Ardea melanocephala) skiljer sig ekologiskt och 
osteologiskt från alla andra Ardea-arter, men är i övrigt en typisk medJem av detta 

släkte. Lac Rwihinda, Burundi. Foto; K. CURRY-LINDAHL. 

mycket stor art, kejsarhägern (A. imperialis) som jag hittills inte 

lyckats få se i fält. Utbredningsmässigt fyller den ut luckan mellan 

de andra två. Möjligen utgör dessa tre storhägrar endast raser av 

samma art, en tanke som också BocK (1956) varit inne på. 

Sammanfattning 

En preliminär beskrivning lämnas av släktskapsförhållandena inom familjen Ardeiclae 

såsom de antyds av huvudsakligen etologiska karaktärer jämförda med övriga kriterier. 

Undersökningen har utförts i fält i alla världsdelar där hägrar förekommer. 

De hittills utförda w1dersökningarna i Amerika har visat att flertalet av där stu

derade arter dels sinsemellan är mer närstående, dels är mycket närmare besläktade 

med Gamla världens hägrar än vad systematiken för denna grupp av fåglar hittills 

antytt. I en preliminär klassificering av 42 undersökta hägerarter har de fördelats 

på 9 släkten. Samma arter fördelades av Bomc (1956) på 8 släkten, medan PETERS 

(1931) fördelade dem på 22 släkten. I minst tre fall förefaller artpar i olika världs

delar att i själva verket vara varandra så närstående att de bör betraktas som raser 

av samma art. Dessa tre >>tvillingarter-par>> utgör Butorides vii-escens - B. striatus, 

Egretta garzetta - E. thula och Ardea cinerea - A. herodias. Vad beträffar artparet 

eller rasparet Egretta garzetta - E. thula så har det hittills oftast förts till olika släkten 

(Egretta - Leucophoyx). 

Det förefaller som om familjen Ardeidaes ursprungshärd ligger i Gamla världen, 

förmodligen i Afrika. Familjen är expanderande och spridningen från Afrika har 

delvis ägt rum under historisk rid. 
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S u m m a  r y: Taxonomy of the Herons (Ardeidae) illustrated by Ethological 

Studies. A Preliminary Account. 
A preliminary account is given of a comparative study of generic and specific relation

ships in the family Arcleidae, chiefly based on ethological and ecological field investiga
tions. They have been carried out primarily in tropical Africa, Florida and the Caribbean, 
but partly also in Emope, tropical Asia, New Guinea, Australia, New Zealand and 
Oceania, 

Emphasis has been laid on behaviour during the breeding season, when herons 
perform highly ritualized display ceremonies and show a wide range of related ac
tivities. Feeding techniques are other means for comparative studies in herons as 
well as various postures and reactions in different situations. Herons are suitable 
for behavioural studies and there are often possibilities in mixed colonies to observe 
simultaneously several species engaged in siinilar activities as display, aggressiveness, 
pair formation, nest-building, care of the young and so on. Also feeding activities 
and social gatherings outside the colonies giye opportw1ities to watch several spe
cies together. 

Significant ethological data have been cornpared with ecological, rnorphological 
and clistributional criteria as tools for a taxonomic understanding of the generic and 
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specific relations between herons. 42 species (see p. 298-299) studied are involvecl in this 

investigation. In a preliminary classification they have been clivided in nine genera. 

The same groups were divided by PETERS (1931) in 22 genera and by BocK (1956) 

in 8. The data obtained indicate that most of the species studied in America are more 

closely related not only to each other but also to the Old World herons than what 

has hitherto been reflected by taxonomic arrangements of these birds. At least in 

three cases species on various continents appear to be so closely related that they 

should be regarded as races of the same species. Such "twin-species" are Butorides 

virescens - B. striatus, Egretta garzetta - E. (Leucophoyx) thula and Ardea cinerea 

- A. herodias. Other closely related forms are Egi·etta picata - E. (Melanophoyx)

ardesiaca, E. sacra - E. gularis and Ardea goliath - A. sumatrana.

The center of origin of Ai·deidae seems to be in the Old World, probably in trop

ical Africa. It is an expancling gronp of birds and much of the dispersa! has occurred 

in historical time. 

Manuslu-iptet inlämnat den 6 september 1967. Förf:s adress: Naturhist. avd., Nor

diska Museet, Stockholm NO. 
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Fågelsträcket vid Alandasjön åren 1962�1967 

Av 

STIG FREDRIKSSON 

Uppsatsen behandlar ett observationsmaterial, som insamlats vid 
Ålandasjön invid Alingsås sedan begynnelsen av våren 1962 t. o. m. 
hösten 1967. Totalsummor för vår- och höststräcket redovisas i Tab. 
2. Det beskrivande avsnittet över sträcket behandlar främst sommar
sträcket av s k r a t t- och f i s k m å s  (Larus ridibundits och Lariis

canus), eftersom detta i så hög grad bidragit till att ge platsen ka
raktär av flyttfågellokal.

Genom åren har följande personer deltagit som observatörer: LARS 
PETER ANDER, BJÖRN ANDERSSON, EwA ANDERSSON, INGVAR AN
DERSSON, JERKER ANDERSSON, LENNART ANDERSSON, PER ARNE AN
DERSSON, ULF ANDERSSON, BJÖRN ARVIDSSON, NILS-OVE BERGVALL, 
JAN C. CATO, STIG CLAESSON, BENGT El\1ANUELSSON, INGEMAR FRISK, 
TOMMY FRÖBERG, ARNE JOHANSSON, KJELL INGE JOHANSSON, PER 
ARNE JOHANSSON, BERT-ÅKE LARSSON, KJELL LILJEDAHL, MORGAN 
MELGAARD, STAFFAN NoRDGREN, KENNETH NORMEN, LARS NYSTRÖM, 
LENNART OLSSON, ROGER OLSSON, MAGNUS PERSLOW, BENGT RAND
HOLM, RoLF ScHAFFERER, TORBJÖRN ScHAFFERER, Bo SVENSSON, 
LARS EVERT SVENSSON, ANDREAS TÖRNQVIST. 

Undertecknad har svarat för observationerna ca 1/3 av de aktu
ella dagarna samtliga år utom 1967. 

Läge och terrängförhållanden 

Ålandasjön är belägen mellan sjöarna Anten och Mjörn i västra 
Västergötland ca 8 km NNV om Alingsås. Sedan våren 1962 före
kommer här regelbundna räkningar av vår- och höststräcket av 
flyttfåglar. Verksamheten är en följd av det påtagligt ökade ornito
logiska intresset i trakten under det senaste decenniet, en aktivitet, 
som framförallt ägnas sjön Mjörn med omgivningar. 

Från västgötaslätten går en dalgång åt SV från Nossebro, via 
Mellbyån når den sjön Anten. Den fortsätter i riktning NNO - SSV 
med Anten och Ålandasjön. På båda sidor därom ligger sjörika och 
starkt kuperade, obrutna skogsområden. Söderut fortsätter dalen i 
Mjörn, en av landskapets största sjöar. Skillnaden i höjd mellan 
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dalbottnen och omgivande skogar varierar starkt. Övergången är mes
tadels relativt flack och brant stupande berg existerar endast vid 
Ålandasjön. Vid dess centrala parti trängs dalen samman till ett 
pass med ca 30 m:s bredd vid vattenytan. Stränderna går där rakt 
upp på västsidan, men är betydligt flackare åt öster. En kilometer 
åt sidan ligger skogarna ca 90 meter över sjön. Motsvarande nivå
skillnad är vid sydöstra Anten ca 110-130 meter för att avtaga norr 
och söder därom. Området inom de närmaste kilometrarna väster 
om Anten ligger tydligt högre än vad fallet är på östra sidan av 
sjön. 

Vårens observationer sker från en bergsbrant i passets södra hörn 
vid Ålandasjön. Sikten är här begränsad till framförallt södra och 
västra horisonten. Höstens observationer sker från ett mer fristående 
berg, beläget 200 meter norr om passet och ca 40 meter över Ålan
dasjöns vattenyta. Observationsförhållandena är i lämpligt väder 
mycket goda med fri sikt runt hela horisonten och över Ålandasjöns 
dalgång. Under klara höstdagar uppträder som regel morgondimma 
över sjöarna, men >>observationsberget>> ligger tillräckligt högt för att 
normalt gå fritt för de drivande dimslöjorna. 

Metodik och synpunkter på sträckets allmänna förlopp. 

Sträck.räkningarna har under våren varit koncentrerade till slutet 
av mars och hela april. Verksamheten under hösten har omfattat 
månaderna juli t. o. m. början av november. Detaljer framgår av 
Tab. 1. 

Observationerna har varit koncentrerade till helger, dessutom en
staka mellandagar. 1962 och 1963 förekom heldagsobservationer re
gelbundet samt därtill bevakning under morgon- och kvällspass. 

Tab. 1. Observationsdagarnas fördelning på månader. (Distribution of observation 
days on different months). 

febr. mars apr. maj juli aug. sept. okt. nov. 

1962 3 1 8 12 7 10 5 

1963 4 6 1 8 7 8 10 6 

1964 6 8 2 8 6 1 

1965 2 4 3 6 3 7 3 1 

1966 5 17 10 10 15 6 

1967 1 11 4 2 17 11 9 5 6 

Smnma dagar 3 23 29 4 56 45 49 49 25 
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Under senare år har verksamheten koncentrerats till enbart morgon
och förmiddagspass. En enda observatör har som regel varit verksam, 
ibland har dock två samverkat. Intresset för verksamheten har tid
vis varit starkt, och åtskilliga ornitologer har då varit närvarande. 

Fältkikare 7x50 eller 10x50 har alltid funnits till hands, vanligen 
också tubkikare av märke Kowa, 20x60 eller 25x60. Endast sträck
iakttagelser från de båda observationsplatserna finns med i materi
alet, tillfälliga iakttagelser norr och söder om passet har lämnats 
obeaktade. 

Observationsförfarandet påverkar på många sätt beskaffenheten av 
det insamlade datamaterialet. Att beakta i detta sammanhang är 
sålunda att sträckobservationer endast ägt rum under vissa dagar. 
Eftersom observationer rutinmässigt bedrivits under samtliga vecko
slut och helger är dock skilda väderlekssituationer representerade 
och effekten av tendenser till ökad observationsverksamhet under 
vackra, >>givande>> sträckdagar motverkas därmed. 

Ett flertal observatörer har deltagit i verksamheten. Observatö
rernas ålder har varit mellan 15-25 år, de flesta med flera års fält
ornitologisk aktivitet bakom sig. De har varit förtrogna med de 
flesta sträckande arterna, men enstaka luckor i artkunskapen har 
förefunnits. Denna variation i erfarenhet torde mest ha påverkat den 
noterade frekvensen av sparsamt sträckande, ovanligare arter. Så 
är förhållandet med järnsparv (Prnnella modularis) 1962-1963. 

E�Ei\IAR (1964) har med ett försök vid Falsterbo belyst svårig
heter och felkällor gällande fältobservationer av detta slag. Därvid 
jämfördes fyra tränade fältornitologers resultat. Vid tillfället förbi
sågs minst 45% av sträckande fågelindivider och minst 25% av 
arterna. 

Trots felkällorna, som i flera fall är oundvikliga, kan en redogö
relse för föreliggande sträckobservationer anses vara berättigad främst 
därför att sträckobservationer från Sverige till övervägande del är 
begränsade till kustområdena, medan rapporter från inlandet är 
mycket fåtaliga. 

Både höst och vår har en tydlig koncentration av dagsträckande 
fåglar till Alandasjöns dalgång kunnat iakttagas. Detta gäller sär
skilt änder, vadare, måsfåglar, svalor, duvor, kråkfåglar, trastar och 
starar. Flera av dessa arter, t. ex. måsarna, är bundna till dalgången/ 
passet i högre grad än andra. Däremot är gäss, tranor och de flesta 
rovfåglar sparsamma. Fördelningen av observationsdagarna på olika 
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väderlekssituationer och över olika delar av sträcksäsongen varierar 
från år till år. Arter med en kort sträckperiod löper därför risk att 
vissa år helt falla utanför observationerna. Däremot får arter, vars 
sträck är mer jämnt fördelat över säsongen, årssummor, som bör vara 
jämförliga mellan olika år. Om dessa förhållanden ej var kända, 
kunde helt felaktiga numerärrelationer mellan olika arter utläsas ur 
materialet. 

Huvuddelen av det iakttagna sträcket passerar på ca 30-60 m:s 
höjd. På betydligt större höjd äger bl. a. måssträcket rum. Om hös
ten stryker småfåglar, rovfåglar och duvor lågt över marken i öster, 
där dalgången genom en brant sluttning övergår i skog. 

Detta medför en observationsteknisk olägenhet. Nämligen den, att 
större fåglar, som passerar ett stycke vid sidan om passet, kan ob
serveras, medan småfåglar sällan kan uppmärksammas, än mindre 
bestämmas. Alla sträckande fåglar är dock noterade i tabellerna, 
även om detta förfarande ger övervikt åt de större arterna jämfört 
med sträckets verkliga värden. 

Många av de i listan förekommande arterna häckar i närheten 
av observationsplatsen och söker föda eller rastar i grannskapet. 
Eftersom det ofta har visat sig omöjligt att särskilja rörelser bland 
det lokala häckfågelbeståndet från verkliga sträcluörelser har samt
liga observationer i princip noterats. Följsamheten till denna princip 
varierar dock mellan ornitologerna ifråga. Som helhet torde dock 
inte rörelser bland traktens fåglar på något avgörande sätt påverka 
slutsummorna. 

För några arter är tabellvärdena dock ytterst diskutabla. F i s k
t ä r  n o r (Sterna hirundo) häckar i centrala Mjörn med 30-40 par. 
I juli-aug. ses tärnor regelbundet passera Ålandasjön för att fiska i 
södra Anten och sedan återvända samma väg. Ofta följer några ung
fåglar med. Nordgående fåglar flyger högt över passet, tyst och snabbt, 
medan de sydgående ofta flyger nere i passet med en fisk i näbben 
och skriar ljudligt. Det finns goda skäl att antaga, att åtskilliga av 
tärnorna noterats bland sträckare, likaså att åt norr flygande tärnor 
i högre grad än sydflygande förbisetts. Ko r p  (Corvits corax) häckar 
med 1-2 par i trakten och är under icke häckningstid förhållandevis 
rörlig. N ö t  k r å k o r  (Niwifraga caryocatactes) passerar om hösten 
på god höjd till hasselbackar öster om passet. Denna art förekommer 
sparsamt i skogarna öster och väster om Ålandasjön. 
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Tab. 2. Vår- och höststräck vid Ålandasjön, under åren 1962-1967, totalantal note-
rade dagsträckande fåglar. Fåglar med för säsongen avvikande sträckriktning har be-
teckning med minustecken. På våren anger detta alltså åt söder flygande, på hösten åt 
norr flygande. Fisk- och silvertärna är sammanfattade under en beteckning, clå inte 
samtliga kunnat artbestämmas. 
(Spring and aut-u1nn migration at Alandasjön, /otals of birds noted on diurnal passage. 
Birds with diverging seasonal migration direction are marl�ed with a minus sign, which 
means south migration in spring and north migration in autumn.) 

V ÅREN (Spring) 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Antal dagar (Number oj observation 

clays) 4 11 14 9 5 18 
Antal timmar (Number oj hours) 46 75 63 19 33 73 

Storlom (Gavia arctica) 4-4 -1 2 l 2-1 
Smålom (Gavia stellata) -1 
Obest. lommar (Gavia sp.) 1-3 l 5 1-1
Skäggdopping (Podiceps cristatus) l-2 
Häger (Arclea cinerea) 4-2 1-8 3 4-3 3-5 
Gräsand (Anas platyrhynchos) 38-3 31-20 13-13 29-2 -2 48-10 
Obest. simänder (Anas sp.) -1 7 
Vigg (Aythya juligula) -1 
Knipa (Bucephala clangula) 10-7 7-5 5-1 -1 18 14-20 
Småskrake (Mergus serrator) 9-4 -2 3 
Storskrake (l\1ergus merganser) 95-23 100-23 19-1 12-9 47-19 142-50 
Obest. skrakar (J\!Iergus sp.) 2 3 6 6 
Obest. andfåglar (Anseriformes 2 

non det.) 
Grågås (Anser anser) 3 2 
Sädgås (Anser jabalis) 17-1 
Obest. gäss (Anser sp.) 12 12 7-3
Knölsvan (Gygnus olor) 5-6 -7 9-5 
Sångsvan (Gygnus cygnus) 26-20 6 25 26-1 
Obest. svanar (Gygnus sp.) 3-6
Kungsörn (Aquilct chrysaiitos) l 

Ormvråk (Buteo buteo) 19 27-7 14-2 -2 20-2 95 
Fjällvråk (Buteo lagopus) l -1 l 

Sparvhök (Accipiter nisus) 2-2 7 3 1-1 8 1-1 
Duvhök (.dccipiter gentilis) l 1-1 l 3 2 
Havsörn (Haliaeetus albicilla) -1 
Bivråk (Pemis apivorus) 2 l 

Obest. vråkar (Buteo/Pernis) l 5 11-2 l 

Blå kärrhök (Gircus cyaneus) l l 

Fiskgjuse (Pandion haliaiitus) 4-2 6 1-2 9-1 1 
Lärkfalk (Falco subbuteo) l 

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) 2 l 1 
Stenfalk (Falco columbarius) 1 
Tornfalk (Falco tinnunculus) 3 2 3-1 1-1 
Obest. falkar (Falco sp.) 2-1 l l 

Obest. rovfåglar (Falconiformes 3 
non det.) 

Strandskata (Haematopus 
ostralegus) l 3 

Tofsvipa ( Vane/lus vanellus) 27-38 349-91 362-:W 8 239-63 478-236 
St. strandpipare (Gharaclri·us 

hiaticula) l 

Ljungpipare (Gharaclrius 
a,pricarius) 1 
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1962 1963 1964 1965 1966 1967 

4 11 14 9 5 18 

46 75 63 19 53 73 

Enkel beckasin ( Gallinago 
gallinago) 1 4 1 -1 4 

Storspov (Numenius arquata) 29 18-4 15 14 16-3 39-3

Skogssnäppa ('l'ringa ochropus) 2 4 7-2 2 

Drillsnäppa (Tringa hypoleucos) -1

Rödbena (Tringa totanus) 1 

Gluttsniippa (Tringa nebularia) -1

Obest. storsnäppor (Tringa sp.) 1 

Obest. vardarefåglar (Oharadrii- 1 

formes non det.) 
Havstrut (Larus marinus) 4-1 4 1 8-4

SilJtrut (Larus Juscus) -2 4 1-4

Gråtrut (Larus ctrgentatus) 55-8 33-29 69-4 14-12 101-35 209-96

Fiskmås (Larus canus) 970-145 509-88 14-11 224-39 685-711 611-262

Skrattmås (Larus riclibundus) 178-73 161-31 50-31 961-173 177-518 532-820

Obest. måsar (Larus sp.) 261-222 2 10 -317 19-2

Fisk-/silvertärna (Sterna hirunclo 
/ paradiscea) 35-12 -1 17-1

Skogsduva (Oolumbct oenas) 3-1 2 1 1 6-3

Ringduva (Oolumba palmnbi1s) 192-89 309-40 49-13 100-8 528-99 997-79

Obest. duvor (Oolumba sp.) 3-1 5 12 26-1

Sparvuggla (Glaucidium 
passerinum) 1 

Tornsvala (Apus apus) 1-4

Gröngöling (Picus viridis) 1 

St. hackspett (Dendrocopos majo,·) 1 

1\1. hackspett (Denclrocopos minor) 1 

Spillkråka (Dryocopus martius) 2 1 1-1

Träcllärka (Lullula arborea) 2 1 1 

Sånglärka (Alaudct arvensis) 63-1 317-40 286-32 23 112-52 912-178

Berglärka (Eremophila alpestris) 1 

Obest. lärkor (.dlcmdiclae non det.) - 13 

Ladusvala (Hirnnclo rustica) 9 

Hussvala (Delichon urbica) 6 3 -1 1 

Korp (Oorvus corax) 1 6-3 1 5-2

Kråka (Oorvus corone cornix) 168-16 687-32 471-26 189-16 529-77 879-196

Råka (Oorvus frugilegus) 1 3 1-2

Kaja (Oorvus moneclula) 81-27 103-18 56-9 85-4 99-30 391-201

Obest. kråkfåglar (Oorvus sp.) 4 

Skata (Pica pica) -2 2 4-2 1 3-4

Nötkråka (Nucifraga caryoca-
tactes) 1 

Nötskrika (Garrulus glanclarius) 2 2-2

Talgoxe (Parus major) 3 

Blåmes (Parus caeruleus) 4 

Tofsmes (Parus cristatus) -1

Stjärtmes (.degithalos caudatus) 1 

Gärdsmyg (Trogloclytes troglodytes) - 2 

Dubbeltrast (Turclus viscivorus) 8 2 1 1 6-1 17-1

Björl,trast (Turclus pilaris) 253 65-25 32 288-1 863-26

Taltrast (Titrdus philomelos) 12 34-2 32 31-5

Rödvingetrast (Turclus iliacus) 19 32 1 7 13 334-30

Koltrast (Turclus merula) 5 27 3 12-7

Obest. trastar (Turcli1s sp.) 274 57 6-4 34 125-1

Buskskvätta (Saxicola rubetra) 1 
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1062 1963 1064 1965 1966 1967 

4 11 14 9 5 18 

46 75 63 19 53 73 

Rödhake (Erithacus rnbecula) 1 

Kungsfågel (Regulus regulus) 1 

Järnsparv (Prunella rnodularis) l 16-1 25-1

Ängspiplärka (Anthus pratensis) 385 94-1 37 66-8 168-1 137-3 

Trädpiplärka (Anthus trii-ialis) 8-2 18 3 2 

Obest. piplärkor (Anthus sp.) 7-1 2 35-4 

Sädesärla (Motacilla albci) 86-5 51-3 10-1 32-1 31-4

Gulärla (1liotacilla Jlava) 2 1 

Obest. ärlor (1llotacilla sp.) 4-1

Varfågel (Lanius excubitor) 1

Stare (Stumus vulgaris) 350-157 551-90 372-14 154-25 483-66 3752-422 

Grönfink (Ghloris chloris) 2 18-4 2-1 3 10-3 52-7 

Grönsiska (Garduelis spinus) 1-3 20 27-2 74-2 40 26

Hämpling (Garduelis cannabina) 30-2 164-6 4-3 18-3 39-2 9-1

Gråsiska (Garduelis jlammea) 1 7-6 

Obest. siskor (Garduelis sp.) 6 6 

Domherre (Pyrrhula pyrrhula) 7-1 6 8 4-3

Obest. korsnäbbar (Loxia sp.) 3 1 1 14-1 

Bofink (Fringilla coelebs) 690-8 1017-2 53-4 56-8 1427-17 2108-140 

Bergfink (Fringilla 
montijringilla) 200-1 14 9 -1 196 217-5

Obost. finkar (Fringilla sp.) 126-10 100-3 18-3 2518-275 1017-39 656-245

Gulsparv (Emberiza citrinella) 3-1 15-2 2-1 2-2 17-1 75-53 

Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 1-1 9 3 41-1

Obost. sparvar (Emberiza sp.) 12 

Snösparv (Plectrophenax nivalis) 1 30 75 17 

Gråsparv (Passer domesticus) 3 

Pilfink (Passer montanus) 
Obest. sparvar (Passer sp.) 51-8 

Obest. tättingar (Passerijormes 
non det.) 1 

Antal arter (Number oj species) 57 55 47 39 55 68 

Antal nordsträckande (Number oj 
migrants towards the north) 4.760 5.036 2.063 4.632 6.538 14.090 

Antal sydsträckande (Nimiber oj 
migrants towards the south) 889 606 203 607 2.071 3.167 

HÖSTEN (Autumn) 1962 1963 1964 1965 1!)66 1967 

antal dagar (Nwnber oj observa-
tion clays) 42 39 17 20 58 50 

antal timmar (Nwnber oj hours) 253 280 89 82 253 20d 

Storlom (Gavia arctiw) 20-3 33-13 5 4-3 7-6 22-G 

Obest. lonunar (Gavia sp.) 24-3 12-5 3-2 4 22 10-3

Skäggdopping (Pocliceps cristatus) - 3 -1

Häger (Arclea cinerea) 29-13 19-3 11-2 4 19-5 28-11 

Gräsand (Anas platyrhynchos) 165-22 97-44 35-25 27-13 498-90 229-52

Kricka (Anas crecca) 11 2 24-2 14-4

Bläsand (Anas penelope) 1 127 16 117-1 69

Stjärtand (Anas acuta) 16 80 39 34 22-12 33

Skedand (Anas clypeatci) 1 

Obest. simänder (Anas sp.) 35 20 2 26-3 31-16 28 

Bergand (Aythya marila) 6 
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1962 l963 1964 1965 1966 1967 
42 39 17 20 58 50 
253 280 89 82 253 206 

Vigg (Aythya fuligula) 14 1 26-1 4 25 
Bergand/vigg (Aythya sp.) 22 -11
Knipa (Bucephala clangula) 84-10 97-7 17 6-2 109 67-6 
Alfågel (Clangula hyemalis) 1 1 
Svärta (Melanitta fuscc,) 2 
Sjöorre (Melanitta nigra) 2 
Småskrake (Mergus serrator) 2 9-1 
Storskrake (Mergus merganser) 58-6 22-6 87 174-68 28-2
Salskrake ( M ergils albellus) 6
Obest. sk.rakar (Mergus sp.) 7-4 35-1 30-21 57-3 46-5 16-7
Obest. andfåglar (Anseriformes 

non det.) 30 14 30-5 
Sädgås (Anser fabalis) 47 1 7 
Obest. gäss (Anser sp.) 2 2 1 
Knölsvan (Cygnus olor) 11-2 -5 10-2 3 10-4 11-9 
Sångsvan (Cygnus cygnus) 11 2 1 18-2 19-4 
Obest. svanar (Cygnus sp.) 2-1
Kungsörn (Aquilc, chrysaetos) 1-1
Ormvråk (Buteo buteo) 50 50-3 23 29-1 61-4 11 
Fjällvråk (Buteo lagopus) 9-1 3 21-1 6 
Sparvhök (Accipiter nisus) 27-5 21-1 5-1 8 30-2 15-2
Duvhök (Accipite,· gentilis) 8 5 2 2 8-1 2 
Obest. hök (Accipite,· sp.) 2 1 6 1-1
Bivråk (Pernis apivorus) 25-6 29-2 30 17 51-4 77-2
Obest. vråkar (Buteo/Pernis) 36 3 89 4 48-4 1 
Brun kärrhök (Circus cieruginosus) 1 2 1 1 
Blå kärrhök (Circus cyaneus) 3 1 1 3 2 
Obest. kärrhökar (Circus sp.) 1 
Fiskgjuse (Pandion haliaetus) 3 8-4 4 2 14-3 10 
Lärk.falk (Falco subbuteo) 1 
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus) 1-1 3 1 1 1 
Stonfalk (Falco colmnbarius) 3 1 4 2 4 
Tornfalk (Falco tinnunculus) 4-1 6 2 7 2 
Obest. falkar (Falco sp.) 7-1 6 2 1 3 
Obest. rovfåglar (Falconiformes 

non det.) 2 2 
Orre (Lynirus tetrix) 1 1 
Tjäder (Tetrao urogallus) -1 -1
Trana (G,·us grus) 7 3 21 16 
Strandskata (Iiaematopus 

ostralegus) 4 20 6-2 
Tofsvipa ( Vanellus vanellus) 134-25 265-3 56 432-8 439-2
St. strandpipare (Characlrius 

hiaticula) 3 2 18 1 
Kustpipare (Characlrius 

squatarola) 12 1 1 5 23 
Ljungpipare (Charadrii1s 

apricarius) 27 53 35 5-1 66 
Obest. pipare (Characlrius sp.) 1 43 6 2 94 158 
Roskarl (Arenaria interpres) 20 
Enkelbeckasin (Gallinago 

gallinago) 34 11 7-2 14-2 
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes 

minimus) 2 
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1962 1963 1964 1965 1966 1967 

42 39 17 20 58 50 

253 280 89 82 253 206 

Obost. beckasiner (Gallinago/ 
Lymnocryptes) 22 

:\Iorknlla (Scolopa:-c rusticola) 1 -1 1 1 

/:itorspo,· (Numenius arquata) 27 51 -1 9..l 22 

Sruåspov (Numenius phaeopus) 18 7 27 16 

Obest. spovar (Numenius sp.) 21 3-2

Myrspov (Limosa lapponica) 33 48 66 

Obest. spovar (Limosa sp.) 1 

Skogssniippa (Tringa ochropus) 4 2 1 1 1-1

Grönbena (Tringa glareola) -1 11-..l 5 19 

Drillsnäppa (Tringa hypoleucos) 2 1 2 

Rödbena (Tringa totanus) 7 1 5 8 

Svartsnäppa (TrinJa erylhropus) 2 1 

Gluttsnäppa (Tringa nebularia) 7 10 2 8 19 30 

Obest. storsnäppor (Tringa sp.) ..l 4 20 

Kustsnäppa (Galidris canutus) 8 47 

Mosnäppa (Galiclris temminckii) l 
Kärrsnäppa (Galidris alpina) 1 2 38 86 

Obest. småvadare (Galidris sp.) 6 

Bmshane (Philomachus pi,gnc,x) 13 

Obost. vaclarefåglar (Glwradri·i-
Jannes non det.) 31 17-5 11 14 12 

Havstmt (La1·us marinus) 8-2 8-5 3-2 13-4

Silltrut (Larus fuscus) 3-1 4-2 2 4 23-2 22-8

Gråtrut (Larus argentatus) 169-66 531-283 52-2..l 34-4 398-268 452-66

Fiskmås (Larus ccmus) 8818-168 15008-468 853-437 1665-100 8197-886 7303-383 

Dvärgmås (Larus minutus) 1 1 1 

Skrattm,1s (Larus 1·iclibundus) 7932-1 32930-108 76-3 4731 11817-27 14049-35 

Obest. mås/trut (Larus sp.) 2947-8 838 4-20 40 5093-5 286-43

Skräntärna (H.ydroprogne 
tschegrava) -2

Silvertärna (Stema JJaradisaea) 1 

Fisk-/silvertärna (Sterna hirnndo/ 
JJCll'ac/isaea) 546-17 91-30 11-12 2-1 83-3 233-10

Skogsduva (Golnmbc, oenas) 6 17 4-1 3 5 

Ringduva (Golumba JJalwnbus) 669-10..l 1918-282 1340-86 25..l-14 955-127 684-29

TamchtYa (Golumba livia) 1 27 34-7 36-45

Obest. duvor (Golumba sp.) 58 401-7 355-4 2

TurkduYa (Stre]Jtopelia decaocto) l 
Gök (Guculus canorns) l 

Obest. ugglor (Strigidae non det.) l 
Tornsvala (Apus apus) 116-8 855-127 21-1 400-25 145 16..l7-81 

Gröngöling (Picus viridis) :! 2 -1 1 1-1

St. hackspett (Dendrocopos major) 8-11 4 l 6 -1

l\[. hackspett (Dendrocopos minor) - l l 
Obest. hackspett (Dend,.ocopos sp.) - 2-1 5 

Tretåig hackspett (Picoides 
tridactylus) l 

Spillkråka (DryocOJJUS martius) 6-3 3 3-1

Träcllärka (Lullula arborea) 2 1 

Sånglärka (A.lauda arvensis) 10-3 110-8 65-21 60-12 236-81 178-2

Berglärka (EremoJJhila alpestris) l 
Ladusvala (H.inmdo rustica) 1997-12 581-242 843-279 318-77 3535-576 l l 54-69

Hussvala (Delichon urbica) 1706-4 1092-337 334-33 489-4 1447-131 1885-58
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1962 ]963 196-1 1965 1966 1967 
42 39 17 20 58 50 
253 :280 89 82 253 206 

Backsvala (Riparia riparia) 186-20 156-46 79 70-11 224-1 791--18 
Obost. svalor (Hirunclinidae non 

clet.) 251-55 16 271-13 20-4 2079-2 77-6
Kot'p (Corvus corax) 4--1 32-6 3-2 2 37-19 8-2
Kråka (Corvus corone cornix) 1981-223 3887-177 747-54 718-75 5460-357 1357-176
Råka (Corvus frugilegus) 2 3 1 5-2
Kaja (Corvus moneclula) 704-171 911-309 272-99 102-110 1424-7-10 1110-280
Obest. kråkfåglar (Corvus sp.) 1 189 -100 1 
Skata (Pica pica) 11-7 22-2 19-26 10-19 66-19 19-10
Nötkråka (Nucijraga caryocatactes) 10-5 12-4 4 1 9-10 4
Nötskrika (Garrulus glandarius) 213-57 10-2 7-2 70-2 252-44 4-3
Talgoxe (Parus major) 18-1 46-6 11-1 4-2 37-1 20
Blåmos (Parus caeruleus) 19-1 34 7 5-1 43-2 10
Svartmes (Pants ater) 44-17 51-20 3 3 45-3 8
Tofsmes (Parus cristatus) -1 4
Kärrmes (Parus palustris) 51-6 8 1 
Talltita (Parus montanus) 7-3 4-3 1 
Obest. mesar (Parus sp.) 183-10 47 12-8 3 17 4 
Stjärtmes (Aegithalos ccmclatus) 46 15 62-24
Nötväcka (Sitta europaea) 2 3
Strömstare (Cinclus cinclus) 3 2 1
Dubbeltrast (Turclus viscivorus) 89-16 19-1 8-5 4-3 43-3 22 
Björktrast (Titrclus pilaris) 1097-114 227-208 221-38 51-17 1663-156 476-32
Taltrast (Turdus philomelos) 47-9 15-3 60-10 12-7 120-14
Rödvingetrast (Turdus iliacus) 1386 2106-37 693-296 60-110 499-71 5629-23 
Ringtrast (Turclus torquatus) 4
Koltrast (Turdus merula) 26-8 28-2 64-19 7-13 124-22 38-1
Obest. trastar (Turclus sp.) 3623-38 170-39 311-73 20 375-48 2-17
Buskskvätta (Saxicola rubetra) -1
Lövsångare (Phylloscopus 

trochilus) 7-3 1 5 
Grönsångare (Phylloscopus 

sibilatl'ix) 1 
Obest. sångare (Phylloscopus sp.) 2 
Kungsfågel (Regulus regitlus) 3 26 8-1 39 2 
Grå flugsnappare (Muscicapa 

striata) 2 
Svartvit flugsnappare (Ficeclula 

hypoleuca) 1 
Järnsparv (Prunella moclu.laris) 147-6 46-1 282-10 485-8
Angspiplärka (Anthus pratensis) 281 1000-20 684-173 141-21 474-111 845-2
Trädpiplärka (Anthus trivialis) 205-2 213-11 174--4 78 432-39 1489-51
Obest. piplärkor (Anthus sp.) 197-1 21 164--5 4 218-40 6-5
Sädesärla (Motacilla alba) 173-12 268-86 295-135 184-18 857-216 498-45
Gulärla (Motacilla jlava) 21 10 21 52-5 82 
Obest. ärlor (Motacilla sp.) -1 3 6 7-2
Sidensvans (Bombycilla garrulus) 29 65-19 28-11 176 99-12
Varfågel (Lanius excubitor) 1 1
Stare (Stul'nus vulgaris) 919-1 4805-215 2285-31 26-2 4706-49 16666-198
Stenknäck (Coccothraustes 

coccothraustes) 1 -2 1 -1
Grönfink (Chloris chlol'is) 9-33 60-28 5-5 117-8 219-69 64--11
Steglits (Carduelis carcluelis) 1 15-4 2-3 4--1 
Grönsiska (Carduelis spinus) 466-110 795-158 1233-104 177-16 1739-441 953-53 
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1962 1963 1964 1965 1966 1967 
42 39 17 20 58 50 
2,53 280 89 82 2,53 206 

Hämpling (Carduelis cannabina) 98-24 670-195 185--15 41-6 275-38 206-36
Vinterhämpling (Carduelis jlavi-

rostris) 4 3 2 87-12 3 
Gråsiska (Carcluelis jlammea) 3 46-1 18 237-63 9 
Obest. siskor (Carduelis sp.) 13 88 142 70 96-3 8 
Domherre (Pyrrhula pyrrhula) 55-16 183-33 15-6 23 126-47 39-15
:'IL korsnäbb (Loxia curvirostra) 3 4 6
St. korsnäbb (Loxia pytyopsittacus) - 7 1
Bänclelkorsnäbb (Loxia 

leucoptera) 1 
Obest. korsnäbbar (Loxia sp.) 1739-265 890-219 72-16 23-8 788-48 353-45
Bofink (Fringilla coelebs) 1445-83 4631-263 1096-165 395-76 1311-242 1586-113
Bergfink (Fringilla montijringilla) 7 52-228 2592-157 1456-240 510-940 2677-637 1810-1365 
Obest. finkar (Fringilla sp.) 1244-14 3076-43 1134-183 911-35 2017-556 310-26 
Gulsparv (Emberiza citrinella) 47-24 349-51 215-31 118-22 1299-406 174--31 
Sävsparv (Emberiza schoeniclus) 1 3 7 10-1 33-4 76-2
Obest. fältsparvar (Emberiza sp.) 5 2 
Snösparv (Plectrophenax nivalis) 36 6 4 2
Gråsparv (Passer domesticus) 3-2 15-20 1-1 
Pilfink (Passer montanus) 6 -4 2-3 l 37-10 14-2 
Obest. sparvar (Passer sp.) 4--9 52-4:2
Obest. tättingar (Passerijormes

non det.) 237-4 106-2 41-6 3 267-23 
Antal arter (Nitmber oj species) 91 104 76 74 113 114
Antal syclsträckancle (Number oj

migrants towards the south) 43.831 83.058 16 891 12.638 65.443 66.814 
Antal norclsträckancle (Number oj

migrants towards the north) 2.087 4.389 2.800 1.804 7.085 3.607 

Mås sträcket 

S k r a t t m å s  (Larus ridibundus) och f i s k m å s  (Larus canus) 

flyttar i juli-aug. till ett antal, som betydligt överträffar vad som 
är konstaterat för övriga alingsåstrakten vid denna tid. Sträcket går 
fram i en begränsad led längs Anten, Ålandasjön och västra Mjörn. Det 
individ.rikaste sträcket har ägt rum under lugna, soliga dagar i senare 
delen av juli. Frampå dagen bildas uppstigande varmluftströmmar 
(termik), något som måsarna utnyttjar till att skruva upp på stor 
höjd och fortsätta vidare åt SV. Beteendet liknar mycket det som 
vissa rovfågelarter, bl. a. vråkar, regelbundet använder under flytt
ningen (jfr. RuDEBECK (1943, 1950)), men måsarna glidflyger inte 
lika konsekvent. 

Sluuvarna bildas på olika håll över Ålandasjöns dalgång, oftast 
mitt över sjön eller passet. Flygbanan för de enstaka fåglarna blir 
en uppåtgående spiral med begränsad bredd, sällan mer än femtio 
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meter. Detta gör att skruvarna blir väl avgränsade, även om hela 
tiden måsar ger sig av från toppen och nya måsar tillkommer vid 
basen. Samtidigt driver hela måsflocken långsamt söderut. Flygsättet 
består av korta glidflykter, omväxlande med vingslagsflykt. Vid av
färden från skruvens övre del går måsarna mycket högt med något 
vingslag då och då. Ofta är de då utom synhåll för ett obeväpnat 
öga. Detta gör sannolikt att delar av måssträcket dessa dagar går 
förlorade för observatören. Dessutom är fåglarna mycket besvärliga 
att hålla ögonen på mot en bakgrund av mättat blå sommarhimmel. 
Skruvar på upp till tusentalet fåglar är iakttagna, men det normala 
antalet är ungefär 50-200 individer. I genomlysning visar de båda 
aktuella arternas vingar olika utseende, vilket underlättat bestäm
ning även på stor höjd. 

Eftersom termikflykt baseras på värmda luftströmmar, är den 
begränsad till vackert väder, relativt lugnt och klart. Så var fallet 
den 21.7.1963 då maximal dagssumma måsar noterades: 15.038 
skrattmåsar och 4.486 fiskmåsar mellan kl 03.00 och kl 21.00. Det 
här skisserade beteendet kan vara mindre uttalat andra dagar och 
ersätts ibland av ren planflykt på lägre höjd med flockar på något 
hundratal individer. Detta förekommer i helt annan väderlek än 
termikdagarnas, nämligen vid mulet väder med låga moln. Måsarna 
håller sig då i höjd med passets övre delar och är påtagligt bundna 
till vattnet. Iakttagelser av måsar som flugit så lågt som nere vid 
vattenytan är dock mycket sparsamma. Dessutom sker denna plan
flykt på lägre höjd morgon oc,h framför allt kväll. Påfallande är 
det skymningssträck, som förekommer klara sommaraftnar, då flock 
på flock drar igenom passet söderut. Någon anledning till att miss
tänka, att detta utgör sovsträck till övernattningsplatser, saknas. 

Observationer av termikflyttande måsar har förekommit vid A

landasjön varje sommar, och detta sätt att flytta kan betecknas 
som normalt i lämpligt väder. I litteraturen är uppgifter om flyttande 
måsar sparsamma. SvÄRDSON (1949) har redovisat erfarenheter från 
Ottenby på Öland. Hans uppsats behandlar iakttagelser från första 
hälften av augusti 1945, vilka främst gällde fisk- och skrattmås. 
Beskrivningen av sträckets utseende och förlopp överensstämmer väl 
med sträcket vid Ålandasjön, men en väsentlig skillnad är, att 
måsar regelbundet rastar vid Ottenby, villrnt de aldrig gör vid A

landasjön. SvÄRDSON drar slutsatsen, att utnyttjandet av termik är 
ett utslag av villrådighet hos fåglarna, tvekan huruvida de ska flyga 
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vidare eller rasta. Vid Ålandasjön har termikflykten visat sig vara 
ett renodlat sträckbeteende med den verkan, att fåglarna med re
lativt liten ansträngning raskt kan stiga till stor höjd. 

Vid flockflygning på stor höjd har måsarna ofta visat en mycket 
regelbunden plogform med två långa skänklar på upp till hundratalet 
fåglar. Ibland splittras denna typ upp till breda, diffusa flockar, 
vilket alltid sker efter genomgång av skruv. Vid låg flygning nära 
marken är flockarna påfallande kompakta, särskilt om skrattmås 
överväger i dem. 

Skrattmåsen dominerar i antal under hela juli, men dess andel i 
det totala måssträcket minskar sedan raskt, jfr Fig. 2. Fiskmåsens 
sträck fortgår längre in på hösten. De avvikelser häremot som kom
mer till synes i diagrammet mot slutet av hösten, beror på de små 
dagssummorna. Dessa överstiger sällan ett par tiotal ex. och nume
rärrelationerna arterna emellan är därför mer underkastade slump
visa variationer. De absoluta tal, som diagrammet över relationen 
mellan måsarna baseras på, framgår av Fig. 3. 

A 

km O 15 30 

km O 5 10 15 

Fig. 1. A. Kartbild över västra Sverige med det aktuella området inritat. (l'ilap of 
ll'est Sweclen with the investigation area frwned.) 
B. Ålandasjön mod omgivningar. >>1» betecknar obsorvationsplats på vuron. >>2•> d:o 
på hösten. (Lake Alanda with surrounclings. »l>> shows the observation locality in the 
spring, >>2•> d:o in the autwnn.)
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Fig. 2. Andel skrattmås i procent av det totala observerade måssträcket (Larus canus/ 
ridibundus) vid Ålandasjön juli-nov. 1962-1966. Oregelbundenheterna mot slutet av 
perioden beror på minskande statistiskt m1clerlag. (The share oj Black-headed Gull in 
per cent oj the total number oj migrating gulls (Larus canus/ridibunclus) at Lake Alanda 
during July-Nov. 1962-1966. The irregulc11·ities al the encl oj the period clepencl on cle
creasing statistical basis (ej. Fig. 3.). The months divided in 7Jeriocls oj jive days.) 

Eftersom inte hela dagarna har bevakats, kan eventuella olikheter 

i de båda måsarternas dygnsrytm också spela in. Den 21.7.1963 

uppvisade dock sträckaktiviteten av de 20.000 skratt- och fiskmå

sarna stora likheter. Sträcket hade då ett maximum på förmiddagen 
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Fig. 3. Antalet sträckande skrattmås vid Ålandasjön åren 1962-1066 samt fördel
ningen ö,·er hösten. Liksom i Fig. 2 är månaderna delade i femdagarsperiorlor. ('l'he 
number of migrating Black-headecl Gull at L(/ke Alanda durillg July-Sept. 1962-1966.) 

och ett på middagen (Fig. 4). 1963 passerade 70% av sln'attmåsarna 

och 40% av fiskmåsarna för året på två på varandra följande sön

dagar, nämligen den 14. och 21. juli. 

En tredje måsart, d v ä r g m å s  (Lariis miniitiis) har iakttagits 

vid följande tillfällen: Den 26.8.1962 sträckte en ungfågel åt SV 

tillsammans med några unga skrattmåsar, den 14.8.1966 sträckte en 

ungfågel åt SV med ca tio skrattmåsar och den 19.8.1967 sträckte 

en gammal fågel med svaga rester av hättan åt SV tillsammans med 

skrattmåsar. SvÄRDSON (1949) har påpekat, att ensamma dvärgmåsar 

vid Ottenby gärna flyttar tillsammans med skrattmåsar. 
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Fig. 4. l\Iåssträckets fördelning över dagen den 21.7.1963 vid Ålanclasjön. Tiden 
indelad i trettiominutersperioclor. (The migration of Gulls at Lake Alanda in 1963, 

July 21th. The time divided in periods of thirty minutes.) 

Observationsserierna från Falsterbo och Ottenby innehåller även 

måsiakttagelser. Vid den förstnämnda stationen har under 1950-talet 
antalet varje höst noterade förbisträckare varierat mellan 2.000 och 

8.000 för skrattmåsen samt 1.000 och 3.000 för fiskmåsen. Observa

tionsperioderna har dock börjat vid olika tidpunkter, mellan 1.6 och 

1.8. Avsteg från dessa antal utgör år 1957 och 1958. Under perioden 
1.6-30.11.1957 sträckte 13.006 skrattmåsar och 10.711 fiskmåsar 

(MATHIASSO� 1961). Mellan den 2.6-30.11.1958 sträckte 32.019 skratt-
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måsar och 17.984 fiskmåsar. Av dessa passerade 50% av sluatt
måsarna och 60% av fiskmåsarna under två på varandra följande 
dagar. Sträcket uppvisade ett tydligt middags- och eftermiddags
maximum (MATHIASSO� 1962). 

Vid Ottenby passerade under tiden 1.6-31.10.1949 13.141 skratt
måsar och 3.483 fiskmåsar (SvÄRDSO� 1950). Under övriga år, då 
sträckobservationer skett, d. v. s. 1947-1956, har totalantalen varierat 
mellan 4.000-8.000 skrattmåsar resp. 100-1.500 fiskmåsar (under 
perioden 1.6-31.10). Verksamheten vid Revsudden i K.almarsund visar 
liknande förhållanden. 

Vid Ålandasjön närbelägna observationsplatser är masarnas andel 
i höststräcket mycket blygsam. Vid Hammaröns fågelstation obser
verades endast en sluattmås och inga fiskmåsar på sträck under 34 
dagar 19.8-18.11 1962 resp. 93 dagar 29.6-17.11.1963 (EHRENROTH 
1065). I Viskans och Ätrans dalgångar är måsar fåtaligt observerade 
under höststräcket (ARNE GuNNARSSON, muntl.) 

Vid Morups Tånge på västkusten förekommer sträckobservationer 
sedan 1962 . .Årssummor för slnattmås ligger mellan 600-2.000 ex. 
Fiskmås är ej noterad som sträckande. Observationstiden är ca 30 
dagar om året, därav ca 10 i juli (LINDBERG & SVENSSON 1965, 1967). 

Sammanfattnin� 

Under sex år har regelbundna räkningar av dagsträckande fåglar 
ägt rum vid södra .Ålandasjön. Det som främst utmärker lokalen är 
ett individ.rikt måssträck i juli och början av augusti. 

Eftersom skrattmåsen är en sentida invandrare i Sverige, vore det 
givande att kunna lägga historiska perspektiv på denna förekomst. 
Observationer före 1961 är dock inte kända, på ett undantag när: 
en sommardag på 1940-talet iakttogs här under en timme ett tusen
tal sträckande måsa.r (muntl. medd. av GösTA STRÖ.'II). I sin bok 
"Hornborgasjöns öden som fågelsjö - Flyttfågelvägar över Vänern och 
sydvästra Sverige" (1947) nämner RuDOLF SöDERBERG ingenting om 
ett eventuellt sträck vid .Ålandasjön. Detta innebär dock inget nega
tivt omdöme, eftersom presentationen i denna bok av "sträckvägar" 
över västsverige inte ger intryck av fullständighet. 

Att måssträcket vid .Ålandasjön har en för svenska inlandsförhål
landen exceptionell intensitet står klart. Litteraturuppgifter om lik
nande förhållanden på andra inlandslokaler saknas dock. Anledningen 
till denna koncentration av flyttande måsfågel är osäker. En form 
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av ledlinjeverkan synes vara en näraliggande förklaring, d. v. s. en 
avlänkning ner i Mellbyåns dalgång av över västgötaslätten sträckan
de måsar med fortsatt sträck söderut. Direkta observationer av 
sträcket norr och söder om Alandasjön saknas emellertid. 

Den invecklade etologiska teori om orsaken till måsarnas skruv
flykt, som SvÄRDSON (1949) lagt fram baserad på iakttagelser vid 
Ottenby är på intet sätt tillämpbar som förklaring till måsarnas 
skruvflyktbeteende vid Alandasjön. För övrigt synes den framlagda 
på etologiska grunder baserade förklaringen bygga på alltför lösa 
antaganden. Skruvflykten synes främst vara ett av termiska förhål
landen betingat och utlöst flyktsätt. 

LITTERATUR 

EHRENROTH, B. 1965. Fågelsträcket vid Ska.gens fyr i norra Vänern 1962-63. - VF 
24: 12-25. 

ENEMAR, A. 1964. Ett försök att mäta fyra ornitologers förmåga att uppfatta och 
registrera flyttfågelsträcket i Falsterbo. - VF 23:1-22. 

LINDBERG, P. och SVENSSON, B. 1965. l\1orups Tånge - en flyttfågellokal. I: Fåglar 
på Västkusten 1963-64, p. 34-45. Stencil. 

- 1967. Från l\1orups Tånge 1965 och 1966. I: Fåglar på västkusten 1965-66, sid.
31-41. Stencil.

l\1ATHIASSON, S. 1961. Fågelsträcket vid Falsterbo år 1957. - VF 20:226-240. 
- 1962. Fågelsträcket vid Falsterbo år 1958. - VF 21:26-41.

RuDEBECK, G. 1943. Preliminär redogörelse för fågeliakttagelser i Skanör och Falster-
bo hösten 1942. - VF 2:1-30, 33-58, 65-88. 

- 1950. Studies on bird migration. - VF, Suppl. 1.
SVÄRDSON, G. 1949. Skruvflykt hos flyttande måsar. - VF 8:13-33. 
- 1950. Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1949. - VF 9:11-33.
SöDERBERG, R. 1947. Hornborgasjöns öden som fågelsjö. Flyttfågelvägar över Vänern 

och sydvästra Sverige. Stockholm. 

S u m m a  r y :  Bird Migration at Ålandasjön in the years 1962-1967.

Regular counts of visible di.urna! migration were performecl cluring a six-year period 
at Alandasjön, a small lake in a valley about 8 lm1 N:t\TW of the town of Alingsås, 
western Sweden (cf Fig. 1). 

Concentrated numbers of migrating birds pass the valley cluring spring and autumn 
migration (Table 2). l\1ost remarkable is the migration of gulls (Larits ridibundus and 
Larus canus). The time-table of the autumn migration of Larus ridibundus is presented 
in Fig. 3. On one and the same day (21.7.1963) 15,038 Larus ridibundus and 4,486 
Larus canus were registerecl when passing between 03.00 a.m. and 21.00 p.m. 

Furthermore, the migration behaviour of the Larus species is discussed, especially 
the gyrationflight, which is suggested to be regarded as a released flight behavionr 
depenclent entirely on thermical conclitions (cf. SVÄRDSON 1949). 

Manuskriptet inlämnat elen 28 maj 1968. Förf:s adress: Gibraltargatan 88/B 728, 
412 79 Göteborg S. 
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Isabellatörnskata (Lanius isabellinus) anträffad för 
första gången i Sverige 

Av 

KRISTER HJALTE 

Den 26 november 1967 kom jag vandrande med mina föräldrar 
längs Östersjöstranden i Ljunghusen ca 7 km E Falsterbo. Jag blev 
därvid varse en fågel, som satt på tången ett tiotal meter från strand
kanten. Vid granskning med 7 X 50-kikare visade det sig vara en 
hon- eller ungfågelsfärgad Lanius av samma storlek som vår brunryg
gade törnskata (Lanius collitrio). Fågeln sluämdes upp och tog sin 
tillflykt till en närliggande talldunge, där den ej _omedelbart kunde 
återfinnas. Under den korta observationsperioden och under flykten 
hade jag sett dräktkaraktärer, som inte gick att förena med Lanius

collurio. Detta i förening med den extremt sena tidpunkten fick mig 
att fortsätta sökandet efter fågeln. Efter en stund upptäckte jag den 
åter; nu i strandrågen mellan sanddynorna. Här studerades fågeln 
under en lång period på ett avstånd ned till tio meter. Vid ett besök 
på platsen följande dag kunde den inte återfinnas. 

Observationsbetingelserna var inte de bästa: vädret var mulet och 
disigt, vinden sydlig med en styrka av ca 10 m/sek. Det lyckades 
mig dock att få en god bild av fågeln, men iakttagelserna fick i brist 
på penna och papper tillsvidare noteras i minnet. 

Fågeln uppträdde på typiskt törnskatemaner. Den sökte föda 
under hela observationsperioden och satt därvid flera gånger på 
bara sanden varifrån den gjorde korta utfall mot något tilltänkt byte. 
Åtminstone en gång kunde jag se den fånga en insekt av obestämt 
slag. 

De karaktärer som urskiljdes sammanfattas nedan i punktform: 

1) Storlek som en vanlig törnskata.
2) Ben- och näbbfärg mörk.
3) Fjäderdräkten: Då fågeln satt på sanden smälte den förvånansvärt

väl samman med bakgrunden. Den gjorde sålunda ett mycket ljust
intryck; markant ljusare än det som en vanlig törnskatehona gör.
Undersidan var närmast sandfärgad och en svag vattring kunde
skönjas. Översidan var ljusbrun; något mörkare än undersidan.
Vingarna hade samma färg som ryggen, arm- och handpennorna
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med ljusare bräm. Hjässan hade samma färg som ryggen, och från 

ögat sträckte sig en mörk fläck bakåt längs huvudsidan. Stjärten 
var iögonfallande genom sin rödbruna ton, vilket var särskilt 

märkbart i flykten. Färgteckningen påminde närmast om den som 

vår näktergal uppvisar. Något spår av vitt var inte synbart. 
Dessa kännetecken, vilka enligt min mening odiskutabelt skilde 

fågeln från de törnskator, som jag kommit i kontakt med under ring
märkning och observationer. i svenska marker, delgav jag tre dagar 
senare CHRISTIAN HJORT och STAFFAN ULFSTRAND, båda fältornitologer 

med erfarenheter från Afrikavistelser. Oberoende av varandra ansåg 

bägge, att det av min beskrivning att döma måste ha rört sig om en 

isabellatörnskata (Lanius isabellinns). ULFSTRAND redogjorde sålunda, 
innan han fått läsa mina punkter, för de kännetecken, som han iakt

tagit hos isabellatörnskator i Afrika, varvid det visade sig, att hans 

beslu'ivning överensstämde med den jag gjort för Ljunghusenexemp
laret. 

Härefter övergick jag till studium av tillgängliga handböcker. 

Följande författares verk användes som bestämningslitteratur: CAVE 

(1955), GÄTKE (1895), HoLLOM (1960), PETERSON m. fl. (1967), PRAED 
and GRANT (1960) och VAURIE (1959). 

Gemensamt för samtliga verk är att de nämner den rödbruna stjär

ten och den ljusbruna översidan och den nästan vita undersidan 

som utmärkande drag. Den enda bok som visar en bild av isabella

törnskatan är HoLLOM:. Samme författare beskriver en hanne i vinter

dräkt, som observerades på Isle of May i Skottland den 26 sept. 1950 
som en mycket ljus fågel, och följande beskrivning citeras: >>The upper 

parts are pale greyish buff, warmer on the nape and the crown. The 

rump and tail are clear rufous . . . The cheeks and underparts are 

often conspicuously white, hut with a varying amount of pinkish 
buff on the flanks. A white patch at the base of the primaries forms a 
prominent bar when wing is spread>>. Vidare nämner HoLLOM liksom 

flera andra författare att den adulta hannen skall ha ett svart band 
genom ögat. 

Honan tecknas i handböckerna som mycket lik en hanne i vinter

dräkt, men något blekare och ej så distinkt färgad (HOLLOM, PRAED). 
Sistnämnde beskriver dessutom honan med >>ashy brown earcoverts>> 
(jfr Ljunghusenexemplaret). 

Ungfågeln ägnas förvånansvärt litet utrymme i handböckerna. 

HoLLOl\1 beskriver endast den juvenila fågeln som mattare i färgen 
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och med halvmånformade teckningar på bröst och vingtäckare. 

GÄTKE är den ende som ger en utförlig redogörelse för ungfågeln. 
Han beskriver ett exemplar som sköts på Helgoland 25.10. 1854. 
Från denna beskrivning citerar jag följande: >> ... , the feathers of 
the rump passing into a pale ferruginous colour ... The flightfeathers 
are of pale earthy colour. There is no white speculurn on the primaries. 

It is however apparent that one would have been developed at the 
next moult, for the fourth flightfeather of the right wing, which had 
been lost by accident and replaced by a new one, bears at its root a 

fairly broad white spot, indicative of the marking of the succceding 
plumage>>. 

Det framgår, att min beskrivning innehåller alla drag, som hand

böckerna anger som karakteristiska för isabellatörnskatan. Kågra 
punkter kan emellertid förtjäna att diskuteras mer ingående: 

1) GÄTKES exempel visar, att det vita vingbandet, som anges som

artkännetecken, uppträder först efter ruggningen i vinterkvarteret.
Ljunghusenexemplaret bör alltså rimligen ha varit en ungfågel i

första vinterdräkten.
2) Det rödbruna partiet skall även inbegripa övergumpens fjädrar.

Jag har själv inte några uppgifter, som anger var rosttonen upphör.
Med tanke på svårigheterna att i fält fastställa läget av en dylik

gränsövergång är jag benägen att lägga ringa vikt vid denna
invändning.

Fastställandet av arttillhörigheten kan givetvis inte bli något
annat än en s. k. efterbestämning. Vidare härrör uppgifterna från en 

ensam observatör. Detta är naturligtvis en svaghet med tanke på 
att det rör sig om en för Sverige ny fågelart. Jag har emellertid gjort 

beskrivningen så utförlig som observationsmaterialet medger, och 

då jag har över tio års erfarenhet av fältstudier, anser jag mig kunna 
beteckna de observationer som redovisats som så objektiva och säkra, 

som fältobservationer rimligtvis kan bli. Dessutom kan nämnas att 

jag vid observationstillfället inte kände till de för isabellatörnskatan 

karakteristiska dragen och sålunda kan ingen påverkan ha skett vid 
noteringen av iakttagelserna. Detta får vid >>efterbestämningar» 

anses som en fördel. Ett liknande resonemang har förts av ENEMAR 

(1963) när denne publicerade det första fyndet av tärnmås (Xerna 

sabini) i Sverige. 

Med stöd av vad som ovan anförts måste enligt min mening den 
fågel som observerades i Ljunghusen ha varit en isabellatörnskata. 
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Fig. 1. Karta över isabellatörnskatans utbredning. 1 = Laniits collurio phoenicuroides, 
2 = L. c. speculigerus, 3 = L. c. isabellinus. Prickat = övervintringsområde. (Approxi
mate distribution of the isabellinus groitp of Lanius collitrio accordning to VAURIE 1959.) 

Det skulle härmed innebära, att detta var det första fyndet av denna 

fågel i Sverige. Resterande del av uppsatsen kommer att ägnas åt 

presentation av isabellatörnskatans taxonomi, utbredning och över
vintringsområde. 

Vid studium av litteraturen framstår frågan, om isabellatörnskatan 

skall räknas som en självständig art eller en ras till Lanius collurio, 

som osäker. Som auktoritet i dylika frågor brukar anföras VAURIE 
(1959). I denna beskrivs isabellatörnskatan som en undergrupp till 

nominatformen av Lanius collurio. Isabellinusgruppen delas upp i 

tre raser: Lanius collurio phoenicuroides, L. c. speculigerus och L. c. 

isabellinus. VAURIE (l. c.) anger därutöver Lanius cristatus (Brown 

shrike) som en speciell art. Detta latinska namn användes som beteck

ning för isabellatörnskatan hos PRAED (1960) och CAVE (1955), som 
betraktar den som en art. Voous (1960) sätter samma namn som sam-
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lingsnamn för den brunryggade, isabellatörnskatan och Brmvn shrike. 
Efter rekommendationer från >>The Taxonomic Sub-comittee of the 
British Ornithologists' Uniorn> skulle med anledning av det skotska 
fyndet den brunryggade törnskatan och isabellatörnskatan gemen
samt gå in under Lanius cristatits. 

Jag anser emellertid det inte vara min uppgift att ta ställning i 
denna fråga, utan kommer i fortsättningen att följa den indelning 
som VAURIE (l. c.) anger. 

Isabellatörnskatan är mycket sydöstlig i sin utbredning och avlöser 
nominatformen av Lanius collurio i sitt östligaste område med L. c. 

phoenicuroides. I detta område förekommer också hybrider mellan 
dessa. Phoenicitroides häckar från de södra delarna av Kirgisstäppen 
och trakterna av Aralsjön söderut genom ryska Turkestan i öster till 
södra Dzungariet. Dessutom finns den i söcfra och östra delarna av 
Iran och i Afganistan. En del övervintrar i sydvästra Arabien, medan 
huvuddelen flyttar till östra Afrika från området kring Tchadsjön 
österut genom Sudan till Somaliland och söderut till Kongo, Uganda 
och Kenya. 

L. c. specitligerus utbredningsområde sträcker sig från norra Dzunga
riet till sydöstra Altai genom Yttre Mongoliet norrut till södra Trans
bajkal och österut till floderna Kerulen och Argun. Vinterkvarteren 
okända, men troligen samma som för phoenicitroides. 

I sabellinus slutligen angives uppträda i kinesiska Turkestan i Tarim 
Basin, längs foten av södra Tian Shan och från Kashgaria österut 
längs Kun Lun och Astin Tagh till Lop Nor. Vidare förekommer den i 
oaserna i Kum Tag- öknen. Övervintrar i huvudsak i samma område 
som föregående. 

Som ovan nämnts har isabellatörnskatan observerats två gånger 
tidigare i Europa. Den 25.10.1854 sköts en ungfågel på Helgoland 
och den 26.9.1950 sågs en hanne i vinterdräkt på Isle of May i Skott
land. Något ytterligare fynd har enligt den genomgångna litteraturen 
inte gjorts. SALOMONSEN (1967) nämner inte isabellatörnskatan som 
funnen i Norden. 

Förklaringar till uppdykande av sällsynta gäster är alltid förknippa
de med osäkerhet och är givetvis endast spekulationer. Hur en så lång
väga gäst som isabellatörnskatan kunnat dyka upp i Sverige, ter sig 
närmast som en abnormitet, då denna fågel utan tvivel inte tillhör de 
arter som >>står i tul'» att observeras i vårt land. Med tanke på att 
Lanius-släktet är mycket krävande vad beträffar näringsvalet, huvud-
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sakligen större insekter, är det desto märkligare, att den blev funnen 

så sent som den 26 november. 

Som tänkbar förklaring kan anföras den förhållandevis inilda hösten 

i Sydsverige. Det kan i detta sammanhang nämnas ett inflöde av 

östliga arter i oktober. I Ljunghusen sågs t. ex. den 20.10 tre stora 

piplärkor (Anthus richardi), en liten flugsnappare (Ficedula parw) 

och en blåhake (Luscinia svecica) (C. PERSSON muntl.) 
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S u mm a r  y: First Swedish Record of Lanius isabellinu.s. 

Ono spccimon was scen on November 26th 1967 at Ljunghusen about two Sweclish 
miles to the south of Malmö in the province of Scania, Southern Sweden (approx. 
55 °25' N). This species has boen recordecl from Em·opo only twice before and this 
record was tho first one from Sweden. It suggests that tho relatively mild autmnn in 
southorn Swedon this yoar explains tho appearanco of L. isabellinus. Somo other 
remarkable bircl species, e. g. Anthus 1·ichardi, Ficeclula parva and Luscinia suecica 

wero seon at about the same time. 

l\Ianuskriptet inlämnat elen 9 januari 1968. Förf:s adress. Ö. Vallgatan 51: 416, Lund. 
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Internationella midvinterräkningarna av änder 
och svanar i Sverige 1967 och 1968 

(Meddelande nr 5 från andräkningarna i Sverige) 

Av 

LEIF NILSSON 

Under de senaste åren har ett omfattande arbete bedrivits i ett 

flertal europeiska länder för att kartlägga andfågelbeståndens rörelser, 

storlek och beståndsfluktuationer under vinterhalvåret. Arbetet har 

i huvudsak koncentrerats till de internationella andfågelräkningarna, 

som dock utförts i högst varierande utsträckning i de olika länderna 

(jfr NILSSON 1962, 1967 a, 1967 b, 1968). Fö:r att samordna arbetet i 

de olika länderna och därigenom få en möjlighet att studera andfågel

bestånden inom hela det europeiska utbredningsområdet (inkl. an

gränsande delar av Nordafrika och SV Asien) bildades 1966 inom 

International Wildfowl Research Bureau (IWRB) en speciell arbets

grupp (Duck ·working Group) . .Arbetsgruppens program omfattar 

vinterräkningar, studium av de häckande andfågelpopulationema 

samt ringmärkningsverksamhet. Av dessa verksamhetsområden har 

vinterräkningarna bedömts som det viktigaste, då andfåglarna under 

vintern är väl koncentrerade och man följaktigen genom samordnade 

räkningar på vinterområdena har en möjlighet att följa ev. föränd

ringar i beståndens numerär. 

Vinterräkningarna koncentreras främst till en midvinterräkning i 

mitten av januari. I de länder där det är möjligt att erhålla obser

vatörer i tillräcklig omfattning ordnas dessutom månatliga räkningar 

under tiden september-mars (eller april). Vid midvinterräkningarna är 

det avsikten att täcka alla viktigare lokaler inom hela utbrednings

området. Vid en tillräckligt hög täckningsgrad samt med kontinuitet i 

räkningarna på de olika lokalerna kan man få ett tillförlitligt underlag 

för bedömningen av ev. förändringar i beståndens storlek, även om 

änderna vistats i olika länder olika år beroende på exempelvis vinterns 

varierande hårdhet. Vidare har man möjlighet att uppskatta bestån
dens storlek inom olika regioner samt fastställa vilka lokaler som är av 

speciellt stor betydelse för de olika bestånden och följaktligen speciellt 

skyddsvärda. De månatliga räkningarna syftar däremot till att kart

lägga fluktuationerna under delar av säsongen samt till att kartlägga 
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ev. förändringar i beståndens regionala fördelning under olika delar 
av vinterhalvåret. 

I den föreliggande rapporten behandlas resultaten från de första 
två internationella midvinterräkningarna i Sverige 1967 och 1968. 
Under 1964-66 genomfördes midvinterräkningar inom begränsade om
råden efter kusterna (se NILSSON 1967 a), medan de månatliga räk
ningarna utförts sedan 1959 (se NILSSON 1962 och 1968). 

Räkningarnas organisation och omfattning 

Midvinterräkningarna utfördes 1967 under perioden 7-22 januari 
(huvudrälmingsdag 15 januari) och 1968 6-21 januari (huvudräknings
dag 14 januari). Räkningarna organiseras separat i varje land men 
materialet bearbetas centralt vid Wildfowl Trust i Slimbridge. I 
Sverige erhölls observatörer genom utsändande av ett stort antal 
upprop. I Bohuslän organiserades räkningarna av OLOF PEHRSSON, 
på Gotland av STIG HöGSTRÖM och i Skåne av förf., vilka svarade för 
att de viktigaste områdena inom resp. landskap blev täckta. 

Den första midvinterräkningen genomfördes i 25 länder, varvid 
rapporter från 3500 lokaler förelåg då den första preliminära samman
ställningen gjordes. Därtill utfördes omfattande inventeringar under 
samma period i Sovjetunionen. Totalt inräknades 2.685.000 änder 
och 61.500 svanar. Materialet är ännu under bearbetning, men kommer 
att publiceras, då rälmingar från ytterligare ett par säsonger föreligger. 

Även i Sverige deltog ett stort antal personer i räkningarna. 1967 
inkom 99 rapporter från minst 225 personer, 1968 102 rapporter med 
minst 187 medarbetare. Sistnämnda år anmälde dessutom många 
att de ej kunnat deltaga på grund av det ogynnsamma vädret under 
rälmingsperioden. Totalt torde minst 300 personer ha deltagit i 
båda midvinterräkningarna, varvid antalet medarbetare i de svenska 
andräkningarna sedan 1959 torde ligga kring 500 med 260 registre
rade rapportörer. 

Rapporterna 1967 fördelar sig på 355 lokaler medan rapporter 
förelåg från 392 lokaler 1968. Räkningslokalernas läge framgår av 
karta. 

Väderleksförhållanden under räkningsperioderna 

I början av januari rådde förhållandevis milt väder, men i början 
av räkningsperioden inträffade en period med kallt väder och tempera
turer i Skåne på ned till -10 °. Södra Sverige fick därefter milt och 
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I 

J 

0 

Fig. 1. Karta utvisande räkningslokalernas läge vid de internationella midvinter
räkningarna av änder och svanar i Sverige 1967 och 1968. •lokaler räknade båda åren, 
0 lokaler räknade 1967 samt Q lokaler rälrnado l!J68. (1llap showing the geographical 
position oj the localities included in the International 1llid-winter Gount oj Ducks and 
Swans in Sweden in 1967 ancl 1968. • localities countecl in both years, 0 localities 

countecl in 1967 and Q localities counted in 1968.) 
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blåsigt väder i mitten av räkningsperioden och den 15 januari känne

tecknades av dimma i många kustområden, medan inlandet hade 

klart väder. Det disiga vädret fortsatte dagarna efter räkningssön

dagen. 

Issituationen var till följd av det milda vädret gynnsam. Is förekom 
i skärgårdarna ner till Kalmarsund, men öppet vatten förekom rela

tivt rikligt från Stockholm söderut. Efter övriga kuststräckor förekom 

endast ringa is i en del grunda vikar. I inlandet var isläggningen 

normal, sjöarna utom Vättern var frusna men de flesta åar och älvar 

i södra Sverige var i huvudsak öppna. 

Räkningsperioden 1968 kännetecknades till en början av kallt och 

klart väder. Den 11.1. inträffade ett intensivt snöoväder i södra och 

mellersta Sverige, som blockerade de flesta mindre vägar. Många av 

vägarna var fortfarande blockerade vid räkningssöndagen den 14, 

då ett nytt snöoväder kom in över södra och mellersta Sverige och 

försvårade räkningarna i många områden. Mellan snöovädren rådde 

mestadels klart väder, men hårda vindar vid kusterna försvårade 

räkningarna. Omkring den 16-17 inträffade en period med milt väder 
och dimma, som försvårade räkningarna i slutet av räkningsperioden. 

Till följd av den kalla väderlekstypen rådde stark isläggning runt 

kusterna. I Östersjöskärgårdarna ned till och med Blekinge låg isen 
som regel så långt man kunde se från land med endast ringa öppet 

vatten i landnära områden. Efter Gotlandskusten förekom dock 

öppet vatten utom i en del vikar. I Skåne var sydkusten isfri, men i 

södra Öresund låg isen långt ut till havs den 14, medan norra Öresund 

endast hade ganska ringa is. På västkusten förekom is i de flesta 

grunda vikar. I inlandet var isläggningen betydande och öppet vatten 

förekom endast vid strömmande vatten och i delar av Vättern. 

Resultat 

Resultaten från de båda årens midvinterräkningar sammanfattas i 

Tab. 1 och 2, som visar totalsummorna på de räknade lokalerna. 

Alla inlandslokaler har summerats, då skillnaderna i artsamman

sättning mellan dessa är relativt obetydliga mellan olika regioner, 

medan kustområdena hyser olika andfågelfaunor i olika regioner, vilka 

behandlas separat. Det måste dock poängteras att tabellerna inte visar 

storleken av det verkliga andfågelbeståndet inom resp. område, då 
betydande sträckor är oräknade (jfr kartan!). För Skånekustens del 

begränsar sig luckorna som regel till andfattiga och små områden, 
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Fig. 2. Viggen (Aythya fuligula), här tillsammans med några bergänder (Aythya ma
rila), var den dominerande arten på grunda vattenområden i Öresund och Östersjön. 
Foto: JAN RrnTz/Naturfotograferna: (The Tufted Duck (Aythya fuligula), here w·ith 
some Scaups (Aythya marila) in the flock, was the commonest species on shallow waters 

in the Sound and the Baltic.) 

medan den relativt kompletta räkningen från Bohuslän 1967 har en 
del luckor på knipvatten enligt OLOF PEHRSSON. 

Även om tabellerna alltså inte visar beståndens storlek ger de dock 
en god bild av sammansättningen av andfågelbeståndet inom de 
olika regionerna. I Bohuslän dominerade ejdern vid räkningen 1967, 
medan viggen var den dominanta arten i kustområdena av Skåne 
och södra Östersjön inkl. Gotland. Längre norrut i Östersjön var gräs
anden den vanligaste arten. 

En granskning av de olika arternas förekomst efter kusterna visar, 
att gräsanden är allmän i alla kustområden, även om den var dominant 
endast i de norra kustområdena, där änderna i huvudsak är koncen
trerade till samhällena. Borträknas Stockholms ström dominerar 
dock viggen även där. 

Berganden noterades endast sparsamt i de flesta kustområden. 
På Gotland förekom den allmänt vid den omfattande kusträkningen 
1968, medan den var sällsynt på övriga lokaler utom Sjölunda vid 
Malmö. 

Viggen förekom allmänt i alla kustområden i Östersjö-området 
med betydande flockar på ett flertal lokaler. På västkusten norr om 
Skåne var den relativt sparsam med endast en större rapporterad 
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Tab. 1. Antal inräknade änder och svanar på samtliga räkningslokaler vid den inter
nationella midvinterräkningen i Sverige 7-22 januari 1967. Antal r,iknade lokaler 
inom parentes. (Total nitmbers of Ducks and Swans counted during the International 
Mid-winter Gount in Sweden, January 7-22 1967. Number oj localities in brackels.) 

Områdo (District) Sun1ma 
Art (Species) Kust (Goast) (Total) 

Skåno Blek. Got!. Söderm. Hall. Bohus- Inland 
Kalmar Uppland län 
Öland Gästrik. 

(80) (14) (8) (32) (15) (85) (121) (355) 

Anas platyrhynchos 13 096 1 486 1 165 6 394 2 258 5 288 21 309 50 996 
Anas crecca 22 22 
Anas penelope 42 5 47 
Anas acuta 1 1 2 

Aythya marila 82 14 26 30 1 153 
Aythya juligula 14 425 7 475 2 681 3 120 90 1 351 107 29 249 
Aythya ferina 62 25 1 22 3 113 
Bucephala clangula 6 237 101 84 531 409 2 490 508 1 036 
Glangula hyemalis 2 140 540 872 1 145 61 207 4 965 
J11 elanitta fusca 129 3 7 132 9 1 281 
J1f elanitta nigra 1 28 10 39 
Somateria mollissima 655 5 29 1 289 6 228 7 207 
M ergus serrator 398 10 87 10 103 803 1 1 412 
M ergus merganser 834 125 76 652 79 188 440 2 393 
l\f e1·gus albellus 37 7 2 11 8 65 
Tadorna tadorna 7 7 

Summa änder 
(Total ducks) 38 160 9 791 5 028 11 882 3 481 16 593 21 376 107 311 

Gygnus olor 1 687 410 52 733 369 1 077 43 
Gygnus cygnus 689 40 20 57 60 831 470 
Gygnus sp. 396 

flock, vid Älvsborgsfjorden, där majoriteten av Bohusläns viggar 
inräknades. 

Knipan observerades allmänt vid alla kustområden och någon 
speciell preferens kunde ej noteras. 

Alfågeln däremot visar en stark koncentration till ostkusten. I 
många områden torde arten vara dominant men detta framträder ej i 
tabellerna, då alfåglarna ligger alltför långt från land för att kunna 
räknas med någon säkerhet utan båt. 

Svärta och sjöorre förekom i mindre antal, främst på västkusten 
och endast enstaka i Östersjöområdet. Ejdern visar en liknande ut
bredningsbild. Den var dominant på västkusten och förekom fort
farande relativt allmänt vid kusten av Skåne. Längre in i Östersjön 
sågs endast enstaka individ. 
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Tab. 2. Antal inräknade ändor, svanar och sothöns på samtliga rälmingslokaler vid 
don internationella micl vinterräkningen i l:,vmigo den 6-21 januari 1968. Antal 
räknade lokaler inom parentes. ('l'otal number oj Ducks, Swans and Coots countecl 
during the International Nlid-u:inter Count in Sweclen, Jcmuary 6-21 1968. Xun,ber oj 

localities in brackets.) 

Område (District) Smnma 
Art (Species) Kust (Coast) 

Skåne Blek. Got!. Söclerm. Hall. Bohus- Inland 
Kalmar Uppland län 
Öland Gästrik. 

(82) (33) (-!O) (41) (7) (10) (179)

Anas platyrhynchos 7 571 1 576 2 820 6 586 1 446 495 :26 635 
Anas crecca 1:2 1 1 
Anas penelope 50 
.dnas clypeatct 4 
.dythya marila 137 4 1 052 7 
.Aythya fitligula 21 899 2 133 5 627 4 559 42 132 254 
Aythya ferina 15 22 1 5 
Bucephala clangula 3 911 81 69-! 2]3 140 177 551 
Clangula hyemalis 407 3 492 9 5 
,11 elanitta fusca 150 45 
M elanitta nigra 161 2 120 
Somateria mollissima 686 13 27 62 21 
Polysticta stelleri 1 
.11 ergus serrator 261 3 244 15 5 2 
Jl!l ergus merganser 1 180 379 242 350 51 (3 477 
,11 ergus albellus 33 2 22 3 20 
Taclorna tadorna 1 3 

Summa änder 
(Total duclcs) 4 623 14 269 11 717 1 881 847 27 995 

Cygmts olor 1 500 231 165 575 5 835 198 
Cygnus cygnus 644 67 141 17 29 674 
Cygnus bewickii 2 
Fulica atra 1 337 1 365 82 4 19 259 

Storskrake och småskrake noterades vid samtliga kustavsnitt. I 
Bohuslän visade småskraken en stark dominans över storslU'aken. 
Runt Skånes kuster var småskraken fortfarande vanlig, men stor
skraken var dubbelt så allmän. Vid Gotlandskusten var arterna unge

fär lika allmänna, medan storskraken dominerade starkt över små

shaken i övriga kustområden. 
På inlandslokalerna visar gräsanden en stark dominans och svarade 

för 95% av änderna. Vidare förekom knipa och storskrake med en 
andel av ungefär 2% vardera. Den återstående procenten utgjordes 
av vigg samt enstaka individ av ytterligare några arter. 
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Tab. 3. Antal änder och svanar på några längre sammanhängande älv- och åsträckor 
Yid midvinterräkningarna 1967 och 1968. (Nwnber of Ducks and Swans on stretches of 

certain rivers during the International JJiid-winter Counts in 1967 and 1968.) 

Flodsträcka År Anas Ayth. Bucep. Merg. J11erg. Cygn. 
(River-stretch) (1'ear) plat. Julig. clang. merg. alb. olor 

Göta älv 1967 365 1 16 21-i 1 
Eskilstunuån 1967 860 1 9 
Eskilstunaån 1968 815 2 8 
Letälven 1967 210 7 2 
Letälven 1968 250 10 13 
Kävlingeån 1968 203 12 13 96 11 20 

(Gårdstånga-havet) 
Stångån 1968 1 648 

(Linköping-Brokind) 
Viskan 1968 1 202 24 10 2 19 

(Borås-havet) 
Ätran 1968 148 2 31 25 25 

(Åsunclcn-1\Iårclaklev) 

Fig. 3. Berganden (Aythya marila) förekom allmänt vid kusterna av Gotland samt 
på en lokal i Skåne, medan den am1orstädes observerades enstaka i viggflockarna. 
Foto: JAN RrnTz/Naturfotograferna. (The Scaup (Aythya marila) was common along 
the coasts of Gotland and at one locality in Scania but was only seen singly in the flocks 

of Tufted Duck on other localities.) 
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Den starka gräsanddominansen hänför sig främst till städer och 

samhällen, som hyser de flesta inlandsänderna och så gott som ute

slutande gräsänder. På de större älvarna och åarna samt vid Vättern 

noterades en större andel av de båda dykänderna. Detta var särskilt 

fallet 1967, då isförhållandena var mer gynnsamma än under 1968. 

Vid Vättern noterades betydande antal knipor i januari 1967: 60 i Hjo 

hamn och 175 vid Huskvarnaviken. 1968 var siffrorna 8 resp. 3. 

På de större älvarna visar storskraken en större andel i beståndet 

än på övriga inlandslokaler. Detta framgår av Tab. 3 där räkningar 

från några längre sammanhängande älv- och åsträckor har samman
fattats. 

Bland svanarna slutligen noterades en markant dominans för knöl

svanen på de flesta kustlokaler, medan sångsvanen var allmännast på 

inlandslokalerna. 

Ett av syftena med and.räkningarna är som nämndes i inledningen 

att försöka fastställa ev. förändringar i andfågelbeståndens storlek. 

För att kunna göra detta fordras givetvis långa serier räkningar från 

samma lokaler. I detta sammanhang kan det vara av intresse att i 

all korthet diskutera resultaten från fem års räkningar efter Skåne

kusten. I Tab. 4 sammanfattas resultaten från de lokaler, som räk

nats vid samtliga fem midvinterräkningar efter Skånes kust. 

Redan en snabb blick på tabellerna visar att ändernas antal varierar 

starkt från år till år. I en del fall kan detta förklaras med de växlande 

väderleks- och speciellt isförhållandena, vilka är av särskilt stor bety

delse för kuständerna, som är utsatta för högst varierande förhållanden. 

Av de fem undersökningsåren kännetecknades 1966 och 1968 av en 

kall väderlek i början av januari med en betydande isläggning efter de 

svenska kusterna. 

Bland de olika arterna visar gräsanden en klar reaktion på de kalla 

vintrarna, då antalet inräknade individ var ungefär hälften mot de 

normala vintrarna. Viggen däremot visar en mer varierad bild med 

en avsevärd ökning från 1964 till 1968, som dock kan vara orsakad 

av de olika vinterförhållandena. En längre räkningsserie erfordras 

för att klargöra om ökningen är reeell. Knipan visar också en oklar 

bild liksom ejdern. Bland skrakarna visar storskraken en markant 

ökning de båda hårda vintrarna, då ett stort antal storsluakar tvinga

des lämna åarna och älvarna, där de normalt helst vistas. Slutligen 

visar tabellen en klar ökning för de båda svanarterna. 

341 



LEIF XILSSON 

Tab. 4. Antal änder och svanar på skånska kustlokaler kontrollerade vid samtliga 
midvinterräkningar 1!)6-!-68. (Xwnber oj Ducks and Sirnns in Scanian coastal localities 

included in all mid-winter cow1ts in 1964-68.) 

Art (Species) 1964 

Anas platyrhynclws 15 688 
Anas crecca 36 
Anas penelope 1 
Anas clypeala 
Aythya mari/a 485 
Aythya fuligula 8 469 
Aythya ferina 114 
Bucephalct clangula 5 097 
Clangula hyemalis 989 
,llelanittci fusca 152 
111 elanitta nigra 46 
111 elanitta sp. 
Somateria mollissima 360 
111 ergus merganser 737 
111ergus serrator 87 
,11 erg us albellus 22 
Tadorna ladorna 15 
Cygnus olor 711 
Cygn us cygnus 374 
Cygnus sp. 

1965 

14 651 
15 
19 

140 
14 241 

1 
3 904 
2 025 

31 
117 

1 000 
275 
366 
180 

45 

700 
465 

1966 

6 159 
9 
3 

199 
10 695 

23 
5 152 

827 
120 

28 

510 
985 
186 

1-! 

958 
763 

1967 1968 

11 552 6 601 
5 2 
4 

4 
48 137 

13 177 19 936 
56 15 

5 660 3 633 
1 411 

129 143 
1 32 

421 455 
764 990 
381 251 

37 30 
1 

1 087 1 159 
659 632. 
216 

I Tab. 5 sammanfattas slutligen totalsummorna för de inlands

lokaler, som räknades både 1967 och 1968. Gräsandens starka do

minans i inlandet framgår klart även här. Vidare kan noteras att 

gräsandbeståndet var i det närmaste konstant trots en betydande 

skillnad i vinterns hårdhet. Förmodligen har utfodringen vintertid 

Tab. 5. Antal änder och svanar på samtliga inlanclslokaler norr om Skåne, som räknats 
både 1967 och 1968. 47 lolrnler. (Total number of Ducks and Swans on inland walers 

north of Scania counted both in 1967 and 1968. 47 localities.) 

Art (Species) 1967 1968 

Anas platyrhynchos 15 165 13 993 
Anas crecca 1 
Anas acuta 1 
Aythya marila l 

Aythya fuligula 80 101 
Aythya ferina 2 

Bucephala clangulct 409 199 
111 ergus serralor 1 
111 ergus merganser 124 13G 
111 ergus albellus 1 3 

Cygnus olor 39 66 
Cygnus cygnus 132 65 
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på många platser en stor betydelse härför. Bland övriga arter kan 

noteras att knipan och sångsvanen var betydligt sparsammare på 

inlandslokalerna den hårda vintern 1968 än 1967. 

Slutord 

Ett material från endast två rälmingssäsonger tillåter självfallet 

inte några mer vittgående slutsatser rörande ändernas utbredning vin

tertid eller rörande beståndens storlek olika år. Det är därför av största 

värde om räkningarna kan fortgå under en serie år. För att detta skall 

kunna genomföras fordras ett stort antal observatörer, och det är där

för min förhoppning, att de som är intresserade att deltaga i de kom

mande vinterräkningarna kontaktar undertecknad. Särskilt värdefullt 

är det om en grupp ornitologer kan samarbeta och täcka ett större 

kustavsnitt uppdelat i småområden gränsande till varandra eller kan 

räkna en hel älv eller ett längre avsnitt av en älv eller större å. 

Ekonomiskt stöd för räkningarna har erhållits från Naturhistoriska 

Avdelningen vid Nordiska Museet och Skansen (1967) samt från Vilt
forskningsrådet (1968). 
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- 1967 a. Midvinterräkningar av änder och annan sjöfågel längs svenska kusten

1964-66. - VF 26:37-53. 
1967 b. Knipans vinterutbredning, flyttning och könskvot i Sverige. - F.o.Fl.
62:75-99. 
1968. Seasonal fluctuations in numbers of Swedish ·winter Ducks. - VF 27: 142-
171. 

S u m m  a r  y: The International Mid-winter Counts of Ducks and Swans in 

Sweden 1967 and 1968. (Report no 5. from the Swedish Wildfowl Counts). 

This paper is a preliminary report of the first two international mid-winter counts 

of ducks and swans in Sweden, January 7-22 1967 and January 6-21 1968 when 

rcports were obtained from 355 and 392 localities respectively. 

The results are presented in tables. In tables 1 and 2, the totals for the diiferent 

regions are summarized: table 3 shows totals for counts on stretches of some rivers. 

Marked differences in the composition of the duck populations of the difforent regions 

are apparent. In Bohuslän on the west coast the Eider was found to be the most 

common coastal species whereas the Tufted Duck took that position in the Baltic. 

The Long-tailed Duck is probably more common but as it rests far out at sea it cannot 

be counted accurately from the shore. In inland waters the l\Iallard was the rnost 

common species. 
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Table 4 sununarizes totals from coastal areas in Scania counted every January 

from 1964 to 1968. A marked variation occurred partly as a response to the different 

weather conditions : 1966 and 1968 had cold winters with much ice on the coastal 

waters in Sweden. Tims the l'llallard population in Scania in January 1966 and 1968 

was only half that of normal years, whereas the Goosander was 111oro conllllon in the 

cold winters. Tho other species showed moro inegular variations but an overall in

crcase was noted in both swan-species. 

:uanuskriptet inlämnat den 26 mars 1968. Förf:s adress: Zoologiska institutionen, 
Lund. 
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Meddelanden 

1. Intressant övernattning av sädesärlor (Motacilla alba) 

l\Iitt inne i Borås stad förekom under åren 1962-1966 en väldig ansamling av sädes
ärlor till en speciell övernattningsplats under höstflyttningen. 

Platsen är märkligt nog belägen mitt i staden, vid ett av torgen. Trafiken just här 
är stark med mängder av fordon och människor, och trafikbrus och buller störde 
eller oroade också ibland fåglarna. Platsen är ett torg utan andra träd än en rad 
kastanjer i ena kanten. l\Ian kan spekulera över vad som avgör en sådan plats lämplig
het och dragningskraft på fåglarna. Har ett torg och - i detta fallet - Viskans vatten 
intill en speciell lockelse? Eller är det kastanjen som träd, dess bredbladiga, skyddande 
krona, dess växt som är särskilt lämplig för övernattning? 

Anmärkningsvärt är också att platsen efter sommaren 1966 nästan helt upphörde 
att fungera som ansarnlingspunkt. Någon yttre förändring av lokalen, som kunnat 
inverka härvid, ägde inte rum. Åren närmast före 1962 kom heller inte ärlor i något 
nämnvärt antal till platsen. Möjligt är dock att en småningom stegrad frekvens före
kom, vilken i så fall sommaren 1962 språngvis och plötsligt ökade till massföre
komst. 

Från sista dagarna i augusti till högst en vecka in i september samlades ärlorna, 
något olika olika år. Någon timme före solnedgången började de första anlända, blott 
enstaka i lugn flykt. Men alltfler strömmade till och korn gärna stötvis. Strax innan 
skymningen började falla inträdde en stark koncentration av tillströmmande fåglar. 
Då formligen yrde det av ärlor i luften. En del anlände på stor höjd - och det är väl 
troligt att dessa kom relativt långt ifrån. De sågs kasta våldsamt i flykten då de blev 
synliga, virvlade runt och sänkte sig ned i träden, tre eller fyra av de större kastanjerna 
i raden. En del kom lågt och flög direkt in i kronorna. Ett alltmer ökande crescendo 
av skarpa, vassa ärleläten hördes hela tiden. 

De sista eftersläntrarna, som droppade ner och försvann i kastanjerna, var tydligen 
sådana som gärna länge trippat kvar på de ännu varma tegelpannorna och plåtarna 
på taken. Ljuset däruppe och värmen kanske höll dem kvar. l\fen så, nästan på en 
gång, var allt över. Även lätena upphörde från träden. 

Till sist några siffror från de två senaste årens iakttagelser. För två år sedan räknade 
jag ut ett m e d e  1 t a  1 av antalet övernattande ärlor på platsen och kom fram till ca 
900. Året dessförinnan kom jag upp till siffror på över 1 000 ett par kvällar och nära
1 200 en kväll. Jag lyckades också en gång följa uppbrottet på morgonen, vilket
skedde redan i den första gryningen, men det var då mycket svårt att räkna därför 
att uppbrottet skedde så snabbt och samtidigt. Jag fick den gången också intryck av,
att en del av dem som lämnade träden gjorde det för att direkt fortsätta eller anträda
flyttningsfärden. Dessa tog nämligen med en gång stor höjd och försvann mot söder
eller sydost. 

FOLKE Rös1ö 

Su m m a  r y: Roosting of White Wagtails (Motacilla alba). During the years 
1962---1966 a great number of White vVagtails roosted in the town of Borås. This 
occurred in connection with the beginning of the autumn migration, from the end of 
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August until the first week of September. Sorne days the nwnber of birds exceeded 

1000 individuals. The roosting place was sorne horse-chestnut trees in a square in 

the town. The birds arrived successively at dusk and loft alrnost simultaneonsly at 

the first dawn in the morning. 

2. Skäggmes (Panurus biarmicus) vid Halmstad 

Den 4.11.67 vid 10.45-tiden då vi besökte Hagön i södra utkanten av Halmstad 

observerade vi 6 sydsträckande, brunaktiga småfåglar med mycket lång stjärt. Stor

leken var något mindre än sädesärlans. De tilldrog sig vår uppmärksamhet genom att 

frambringa ett läte som vi ej tidigare stiftat bekantskap med. De flög mycket oroligt. 

När vi observerat dem i ca 3 min. kom de rakt över oss på ca 20 meters höjd. Sedan 

flög de bort så vi ej kunde se dem längre. 

På väg hem följde vi vassruggen längs Fylleån och efter ca 20 min. såg vi en fågel, 

som flög upp ur säven och gav ifrån sig det underliga läte som vi tidigare hört. Vi 

stannade upp och beslöt oss för att smyga inpå fåglarna. När vi var ca 15 m ifrån 

dem, upptäckte vi en av dem, sittande i toppen på ett vasstrå. De 5 andra skymdes 

bakom en hög buske. Vi hann inte mer än få upp kikarna och konstatera: det gråa 

huvudet med det svarta rnustaschstrecket, elen ljusbruna ryggen och det ljusa bröstet, 

innan de flög iväg över vassen för att sedan försvinna ur vår åsyn, men vad vi sett 

var nog för att bestärnma dem till skäggmesar. 

GÖRAN BLIDBERG LENNART A.."'<DERSSON 

S u m m a  r y: Bearded Tit (Panwrus biarmicus) observed at Halmstad. Six 

inclividuals were observecl at Hagön, Halmstad (approx. 56° 40' N lat.) on 4th Novem

ber 1967. 

3. Tre fågelår i Medelpad

Rapporten omfattar de trn kalenderåren 1965-1967. Närmast föregående med

delanden inflöt i VF 26 (1967): 359-361. 

I l\Ie d e l p acl e j  

Ku s t s n ä p p a  

S p o v s n ä p p a  

FouCRARD). 

t i cl i g a r  e i a k t t a g n a a r t e r. 

(Calidris canutus). 2 ex. Stornäset, Alnön 22.8.1965 (T. FouCHARD). 

(Calidris ferrnginea). 1 ex. Stornäset, Alnön 1.8.1965 (T. 

Dv ä r g m å s  (Larus minutus). 1 ex. Stornäset, Alnön 4.9.1966 (T. FoucHARD). 

S v a r t t ä r n a  (Chlidonias nigra). 1 ex. Vildjärnen vid Sanclarna 18.5.1966 

(H. PE'.l'ERSON, 0. E.). Stannade en tid (0.E.), fanns kvar ännu 10.6. (A. Smrn). 

N ä  k t e r  g a 1 (Luscinia luscinia). 1 ex. sjöng vid >>Snickarvil!am, Skönvik, fr.o.m. 

kviillen 5.6.1965 och några nätter framåt (I. ,vrKS'.L'RÖ;u, 0. E.), det dittills nordligast 

i landet observerade exemplaret. På Alnön 2 km söder om den nya brons landfäste 

sjöng 1 ex. 7.6.1966 (S. l\IöLLER). Det uppehöll sig på platsen ännu 15.6. (T. FouCHARD). 

R o s e n f i n k e n p å v i cl a r e f r a m m a r s c h. 

Ros e n  f i n k e n s  (Carpodacus erythrinus) frammarsch fortsätter. 

346 



Vår Fågelvärld 27 (1968) 

1965: En vackert rödfärgad hane sjöng och gjorde parningsförsök med en hona vid 
oSnickarvillam, Skönvik, 14.6. (0.E.). Paret kvar ännu efter en tid (I. WIKSTRÖM). 
2 utfärgade hanar Kvarnbäcken, lndal i början av juni (T. FoucHARD). 

1966: 2 hanar på den >>klassiska>> lokalen Kvarnbäcken, Indal, i början av juni. 
Den ene, utfärgad, bildade sannolikt par med en iakttagen hona. >>Paret•> observerades 
hela juni. Hanen sjöng en vecka in i juli, då även mattiggande ungar iakttogs, det 
första beviset för häckning i landskapet (T. FoucHARD). Sådan har dock flera år 
ansetts sannolik. En hane Kungsvägen, Sundsvall 10.6. (T. FoucHARD), en E4 Timrå 

w1gefär 5.6. (0. HEDVALL), en utfärgacl hane Selångersjöns utlopp 11.6. (K. G. STÅL
HAXDSKE) och två i ravinen vid Lidens kyrka 13.-18.6., därav en utftirgad (T. OsCARS
SOK). Flertalet observationer är gjorda på Alnön: 2 utfärgade hanar vid Hovid 5.6. 

(0. HEDVALL), en ej utfärgacl hane sjöng 7.6. och minst en vecka framåt vid Pottäng 
och 2, varav en utfärgad, sjöng 1.7. och åtminstone fram till elen 20.7. vid Stornäset 
(T. FoucHARD). 

1967: en utfärgad hane vid Kvarnbäcken, Inclal 3.6. (T. FoucHARD, N. LUNDMARK), 

en utfärgad hane samt en hona vid Selångersjöns utlopp 9.6. (K. G. STÅLHANDSKE, 
L. KULLMAN) och 18.8. sågs fyra ex. tigga mat av en utfärgacl hane på ungefär samma 

lokal (B. E. BENGTSSON). 18.6. sjöng en hane vid Sidsjöns utlopp (P. A. BJÖRKLID).

Alnön: Fr.o.m. 9.6. upptäcktes rosenfinJrnr i trakten av torpet vid Stornäset, och 13.6.
hittades det första boet beläget 30 cm från marken i en enbuske. Det andra påträffade

boet låg också i en enbuske ca 50 m från det första, de tredje och fjärde bona däremot 
i w1ga granar. I ett av dem övergavs äggen, i de andra lyckades häckningen och

ungarna i dem fördelade på 5, 4 och 3 stycken ringmärktes senare. Då äldre fåglar
sågs mata flygga icke ringmärkta ungar på ytterligare två ställen i närheten måste

minst 5 a 6 par ha häckat vid Stornäset. Förutom de 12 ringmärkta ungarna ring
märktes också 10 adulta (N. LUNDMARK, 0. HEDVALL, B. CARLING). På ytterligare

2 lokaler observerades sjungande hanar: 1 km söder och 1 km öster Hovid (0. E.).

Öv r i g a  i a k t t a gel s e r. 

P i  1 g r i m s  f alk e n s  (Falco peregrinus) och b e r g u v e n s  (Bubo bubo) tidigare 

bohyllor nu tomma. 
BI å k ä rrh ö k  (Circus cyaneus) skall ha häckat i Borgsjö 1049 men än så länge 

saknas säkra bevis. En hona sågs flyga med bomaterial i näbben don 1.-2.5.1965 

Västra Strindsjön, Hässjö (S. RODEBRAND). 
S t r a n d s k a t a  (Haematopus ostralegus). 4 ex. rastade vid Vinterstjärn SV 

Sundsvall i mitten av maj 1966 (L. STÅHLE). Arten ej tidigare sedel vid inJandslokal 
i Medelpad. 

D u b b e  1 b e c k a s i n  (Gallinago media) 1 ex. Stornäset 3.8.1967 (L. STÅRLE). 
R ö d  b e n a  (Tringa totanus) häckade i deltat vid Indalsälvens utlopp 1962 och 

1963, troligen även 1964 och 1965 även om då bo ej hann uppletas (S. RoDEBRAND ). 
På grund av den bergiga kusten är passande lokaler ytterst fåtaliga. 

G I u t t s n ä p p a (Tringa nebularia) konstaterades häcka på samma lokal som 

rödbenan 19(32. Boet låg intill en lövträclsstubbe, från vilken talrika nya skott växt ut 

(S. R0DEBRAND). 
S a n d  1 ö p a r  e (Crocethia alba). 2 ännu vita ex. Stornäset 1.8.19(35 (T. FoucHARD). 
My r s n ä p p  a (Limicolafalcinellus) 1 ex. Stornäset 3.8.1966 (K. G. STÅLHANDSKE). 
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S m a In ä b b a d  s i  ru s n ä p p  a (Phalaropus lobatus) l ex. Stornäset 13.6.1967 

(T. FoUCHARD). 

T r e  t å  i g m å s  (Rissa tridactyla) l ex. med till visshet gränsande sannolikhet 

tillhörande denna art Stornäset 4.11.1967 (T. Foucaurn). Det är i så fall det andra 

i landskapet sedda ex. Det första slog 20.3.1927 utmatta,t ned i Torpet, Haverö (T. 

ALLEGÅRD), mitt i ett begravningsfölje! Samtidigt påträffades åtskilliga stormdrivna 

ex. även i andra landskap. 

G r å s  p e t t e n  (Picus canus) är numera så sällsynt att observationer noteras: 

30.11. och 13.12.1966 1 ex. Sörberge (L. KARLSSON, 0. E.), 8.2.1967 1 ex. Vivsta 

varv (0. HEDVALL), 18.2.1967 1 ex. mellan Liden och Järkvissle (0. HEDVALL} och 

7.3.1967 hane och hona vid Sidsjöns idrottsplats (B. ULVBLAD). 

N ö t  k r å k a  (Nucifraga caryocatactes macrorhynchos?) 2 ex. sannolikt smal

näbbade 11.10.1965 vid Fredsgatan, Sundsvall (B. HoL,ISTRÖ)I}. Andra ex. sågs 

ungefär samtidigt i Hälsingland. 

R i n g t  r a s t  (Turdus torquatus) 18.10.1965 1 ex., 20.10.1965 3 ex. N. Stads

berget, Sundsvall (IC. G. STÅLHANDSKE). 

BI å h  a k e n  (Luscinia svecica) är i Medelpad liksom i flera andra landskap en 

förbisedd men regelbunden genomflyttare. Talrika rapporter föreligger. 28.8.1966 

märktes 7 ex. Högoms tegelbruk och 3 Skönsmon, Sundsvall (N. LmrnMARK). 

G r ä s h o  p p s å n g a r e  (Locustella naevia). 1 juv. infångad för märkning Högom, 

Snndsvall, 1.9.1967 (B. E. BENGTSSON, N. LUNDMARK, 0. E.). 1 ex. hört Stornäset 

13.6.1967 (T. FOUCHARD). 

R ö r s  å n g a r e  (Acrocephalus scirpaceus) 1 ex., sjöng Junisjön, Njurunda 7.6.1966 

(T. FoucHARD}, 1 ex. hördes Mingen, Njurunda 2.6.1967 (K. G. ST.U.HAi"'fDSKE). 

H ä r  m s å n g a r e  (Hippolais icterina). 1 ex. Lidens kyrka och 1 Järkvissle 

11.6.1966 (0. E.). Sedan några år alltid Stornäset (0. E., T. FoucHARD, N. LUND· 

MARK}. 

S v a r t  h ä t t a  (Sylvia atricapilla). 1 hane 4.-7.12.1964 Forsa, Njurunda (K. 

SövERGRAN), en för landskapet ovanligt sen iakttagelse. 

V i n t e  r h ä m p 1 i n g e n  (Garduelis flavirostris) ses varjo år vid genomflytt

ningarna. Bortåt 400 ex. Sidsjön i slutet av okt. 1967 (0. H,urn). 

OLOF ELOFSON 

S u m m  a r  y : Bird observations from the province of Medelpad. First 

records from this province of: Galidris canutus, C. ferruginea, Larus minutus, Ghlidonias 
nigra and Luscinia luscinia. An increasing number of records are made for Garpoclacus 

erythrinus during the years 1965-1967. Picus canus is now rare in the district and only 

a few specimens observed during recent years. 

4. Skrikörn (Aquila clanga/pomarina) ny för Västmanland 

Vid Asköviken ca 1,5 mil SvV Västerås iakttogs elen 7.5.1968 en skrikörn under 

gynnsamma omständigheter. 

Under natten hade ymnigt snöfall gjort markerna helt snötäckta till morgonen. 

Redan efter soluppgången försvann denna snö genom solvärmen och god termik 

bildades. Ett flertal ormvråkar började redan i 07-tiden sträcka norrut över viken. 
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Kl. 07.55 iakttogs en större rovfågel skruva sig upp i termiken över vikens sydsida, 

flög sedan rakt norrut över viken och passerade undertecknad som närmast på ca 

100 meters avstånd, ideligen kretsande över ängarna på vikens nordsida. Storleken, 

det framskjutna örnhuvudet och de nedåtkupade vingarna visade klart alla karak

teristika för en skrikörn. Vita droppfläckar saknades, varför det rörde sig om en 

gammal fågel. Detta förhållande gjorde det svårt att bestämma skrikörnens arttill

hörighet. Kl. 08.05 hade skrikörnen försvunnit över skogen i nordlig riktning. 

Helt oberoende av denna observation träffade jag senare under dagen GUNNAR 

FORSMAN, duktig ornitolog från Västerås, som mig ovetande också iakttagit en örn 

vid OS-tiden på ungefär samma plats. FORSMAN, som tidigare ej har erfarenhet av 

skrikörn, hade genom uteslutningsmetod bestämt fågeln till skrikörn. Han hade 

konstaterat att det var en örn men för liten att vara kungsörn. Storleken var lätt 

att fastställa, eftersom den hela tiden anfölls av kråkor. Uppenbarligen måste det 

ha varit samma fågel vi iakttagit. 

Skrikörnen är tidigare ej rapporterad för landskapet Västmanland. 

JENS W AHLSTEDT 

S u m m  a r  y : Spotted or Lesser Spotted Eagle (Aquila clanga/pomarina) new 

to the province of Västmanland. The eagle was observed at Asköviken near Västerås 

on 7th l\fay 1968. 

5. Fågelrapport från Värmland 1966

De båda rapportkommitteerna för Värmland presenterar härmed den första, för 

hela landskapet gemensamma fågelrapporten, vilken samtidigt är kommitteernas 

fjärde alster. Tidigare rapporter, (publicerade i VF 24: 403, 25: 269 och 25: 364), 

har varit åtskilda genom rubriceringen: >>Fågelrapport från östra Värrnlanch resp. 

>>Fågelrapport från västra Värmland». 

Till grw1d för rapporten ligger uppgifter, vilka erhållits som svar på ett till SOF:s 

samtliga medlemmar i Värmland utsänt upprop. Den ornotologiska aktiviteten är, 

om man ser till de inkomna rapporterna, nästan helt koncentrerad till områdets södra 

delar. Detta resulterar exempelvis i att några generella uttalanden om vissa arters

frekvens i hela landskapet tyvärr ej kan göras. 

Nå g o t  o m  v ä d e r  1 e kon v i n t e r n  1965-66 o c h  des s i n v e r k a n

p å  f å g e l f a u n a n

Den extremt kalla, långa och snörika vintern 1965-66 har enligt de allra flesta 

rapportörerna lett till en decimering av de övervintrande småfågelpopulationerna. 

Mest markant har denna nedgång varit hos k u n g s f å g e 1 n, som på många håll 

saknades nästan helt under eftervintern. Vintern gick även särskilt hårt åt de s ä v

s p a r  v a r  som försökte övervintra. Bäst har de arter som vistats i eller vid sam

hällen uthärdat kylan, t.ex. t a  1 g o x e, g r ö n  f i n k  och g u 1 s p a r v. Sist

nämnda art tycks f.ö. ha klarat sig mycket bra. Mer gulsparvar än normalt har före

kommit på flera håll under den aktuella vintern. 

I detta sammanhang bör också nämnas det omslag i vårvädret som inträffade vid 

påsken i samband med att ovanligt kall luft från nordost strömmade ned över landet. 
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Mellan den 10 och 20 april låg dygnets modeltemperatur långt under nollstrC'cket. 
Av de redan anlända flyttfåglarna synes t o f s v i p o r n a  ha drabbats värst. 

A r t f ö r t e c k n i n g

I s  1 o m  (Gavia immer) Ett ad. ex. i sommardräkt fiskade strax utanför Hammaröns 
sydspets den 10.7.1965 (LK, UO). Enligt Förteckning över Sveriges fåglar (5:e uppl., 
1962) är arten inte iakttagen i Värmland tidigare. 

S m å  1 o m  (Gavia stellata). Den 8.5. sågs en flock på 37 smålommar, som grupperade 
på perfekt linje var i färd med att fiska ute på Rådasjön, mellersta Värmland (EB). 

S v a r t  h a k e  cl o p p  i n  g (Pocliceps au1·itus). Liksom år 1965 häckade ett par 
svarthakecloppingar i Östersjön, Degerfors (LA). Den 5.5. uppehöll sig två ex. vid 
Hammarö fågelstation (UO). En fågel sågs på Varnumsviken, Kristinehamn, elen 3.11. 
(BP, UC). 

S m å  cl o p p  i n  g (Podiceps ruficollis). Den 24.5.-10.6. hördes och sågs ett ex. i 
en göl på Våxnäs industriområde, Karlstad (BE-n, GE, BM). 

S t o r  s k a r v  (Phalacrocorax carbo). En halvdöd fågel hittades elen 7.2. vid Skoghall. 
Ytterligare några ex. uppehöll sig på samma plats (N-OO). Vid Hammarö fågelstation 
sågs två ex. den 12.5. och ett ex. elen 17.7. (UO). Den 19.11. sträckte ett ex. förbi 
Risnäs, S Grums (HA, MH). Angående artens förekomst i Kristinehamnstrakten se 
VF 25 (1966): 270 ! 

H ä g e r  (Ardea cinerea). Den 30.1. observerades en häger vid Eclsälven, Svanskog 
(HG). 

R ö r  cl r o m  (Botaurus stellaris). Ett ex. hördes elen 4.5.-17.6. vid ÖlmeYiken 
(JA, UC, L-EL, L-PJ). Vid Varmunsviken tutade en fågel elen 29.5. (UC). 

V i t  s t o r k  (Ciconia ciconia). Vid sjön Panken, Väse, kunde ett ex. beskådas 
av ett flertal ornitologer från elen 10.6. till den 2.7. (Fig. 1.). 

S n a t t  e r a n  cl (Anas strepera). Återigen föreligger observationer från området 

kring norra Hammarön. Hane och hona sågs elen 1.5. vid Rammars udde (LS) och elen 
2.-3.5. vid Ulleberg (BM). Dessutom iakttogs en hane elen 9.-12.5. på Vitlön (GE, 
BF, AH, BM). 

B e r g a  n cl (Aythya marila). Den 25.4. sågs en hona vid Hammaröbron (GE, 
BF, BM). Den 25.9. observerades två honor 10 km W Årjäng (KS). 

A 1 f å  g e  1 (Clangula hyemalis). Följande sträckobservationer föreligger från Ham
marö fågelstation: två hanar och två honor elen 13.5. samt två juv. elen 7.11. (UO). 
I nordöstra Vänern (Kristinehamns skärgård - Meclhamn) ses arten årligen. Före
komsten under våren kan betecknas som sparsam, medan alfågeln ses oftare på hösten. 
Enstaka exemplar kan också iakttas vintertid de flesta år. 

S v ä r t a  (Melanitta fusca). Den 8.5. sågs i en och samma flock ett 20-tal sjöorrar 
(Melanitta nigra) och fem svärtar på Rådasjön. Denna lokal gästas så gott som årligen 
såväl höst som vår av båda dessa arter (EB). Ett femtontal iakttagelser gjordes vid 
Hammarö fågelstation i maj och sept.-okt. - Även svärtan ses årligen i nordöstra 
Vänern. Den är emellertid betyclligt sällsyntare än alfågeln såväl vår som höst. Något 
fler observationer av arten görs under hösten. Inga vinteriakttagelser är kända. 

S j ö o r r e  (Melanitta nigra). Ovanligt få höstiakttagelser vid Hammarö fågelsta
tion. Vårsträcket kulminerade elen 20.5. med 117 ex. (UO). 

Ej cl e r  (Somateria mollissima). Fyra hanar mot S vid Risnäsuclcle, ca 20 km 
WSW Karlstad den 8.10. (HA). 
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Vita storken (Ciconia, ciconia) gästade östra Värmland sommaren 1966. Här fotograferad 
på nattkvisten vid Väse. (A lVhite Stork visited the pro'lfince oj Värmland in the sum

me1' oj 1966). Foto: EVERT NYQVIST. 

Sa Is k r a k e  (111e1'gus albellus). En hane sågs den 13.2, vid Forsnäs, ca, 15 km 

NNE Karlstad (BF). Vid Skoghall iakttogs en hane den 2.-6.4. (UO m.fl.). Angående 

förekomsten i landskapets sydöstra delar se VF 25 (1966): 368 ! 

Gr a v a  n d (Tadorna ladorna). Vid Varnumsviken sågs en ad. fågol elen 27.10, 

(BP). Ett ex. vid Hammarö fågelstation elen 23.8.1965 (B E-n, GE, BF, Bi\I). 

Gr å g ås (Anser anser). Ett ex. mot E elen 25.4.1964 vid Hammarö fågelstatio11 

(GE). 

K a 11 a cl a g  å s  (Branta canadensis). Den 30.4. iakttogs ett ex. 3 lun s,v Ekshärad 

(EB). Arten skall enligt ortsbefolkningen häcka i Öjervik, S Sunne (GE-1). 

Så n g s  v a  11 (Cygnus cygnus). Från den 3.12.-21.12. fanns en flock på mellan 54 
och 70 ex. i Rådasjön. Den 19.12. var hela sjön tillfrusen, och svanarna låg då på 

isen. Det största antalet konstaterades elen 20.12. med 70 ex., varav tre var juv. 

(EB). 
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K u n g s ö r n  (Aquila chrysaetos). Vintern 1965-66 uppehöll sig en kungsörn 10 km 
vV Årjäng (KS). I västra Värmland har ensamma kungsörnar dessutom konstaterats 
vid följande tillfällen: Borgvik den 17.1. (HG), S. Ny den 6.3. en juv. (HA), Eskilsäter 
den 16.9. ett ex. mot S (EO), Sillerud den 3.11. (HG) samt Kilstrakten en juv. i början 
av dec. (GE-I). I östra Värmland har enstaka ungörnar likaså observerats åtskilliga 
gånger: i början av jan. vid Arås, nära Gullspång (CARL Ros), den 19.1. ett mot W 
sträckande ex. över Degerfors (LA), den 13.2. vid Arås (BP, AG, L-PJ), den 14.3. 
vid Bjöneborg (ERIK WICKLUND), den 27.3. vid Ölmeviken (UC), den 7.4. vid Kilsviken 
(BP, JA, L-EL) samt den 19.11. och den 21.12. vid Ölmeviken (UC). 

P i 1 g r i m s  f a I k (Falco peregrinus). Ett par uppehöll sig under sommaren vid en 
gammal häckningsplats i nordvästra Värmland (RONNY CARLSSON muntl. till BP.). 
I övrigt finns endast enstaka observationer av ensamma ex. från några platser: den 
17.4. vid Varnumsviken (UC), den 18.4. på Järsbergsslätten, Kristinehamn (BP), 
den 26.4. ett ex. på sträck förbi Risnäs (HA), den 1.7. över Herrsjön, Bjurtjärn (LA), 
den 18.7. vid sjön Yngen, Färnebo sn (LA, L-EO) samt den 15.8. vid Uddeholm 
(GH). 

S t e n  f a I k (Falco columbarius). En hane sågs på Soptippen, Kristinehamn, den 
16.1. (KGE, L-PJ, BP). I Karlstad iakttogs en hona/juv. den 17.1. (UO). 

T o r n f a l k  (Falco tinnunculus). Ornitologerna i västra Värmland rapporterar, 
att artens minskning fortsätter. En hane sågs vid Brunskog, ca 20 km E Arvika, 
under häckningstid (BP). Från Karlskoga och Degerfors, sydöstra Värmland, med
delas glädjande nog att tornfalken har kommit tillbaka. Vid Karlskoga fick två par 
vardera fem ungar på vingarna (BJ). Vid Degerfors häckade arten med lyckat resultat 
för första gången på många år (LA). Ett ex. sågs över Panken, Väse, den 20.6. (BP). 

R a p p h ö n a (Perdix perdix). De enda uppgifter om arten vilka inkommit är 
följande: två ex. nära Karlstad den 10.6. (UW) samt ett ex. vid Grums elen 10.5. 
(MH). 

V a k t e l  (Ooturnix coturnix). Observationer av ensamma spelande fåglar föreligger 
från Edsvattnet, 15 km SSW Kristinehamn, den 29.5.-8.6. (AB, L-PJ, BP m.fl.), 
från Nybble, Visnums-Kil, elen 23.6.-24.6. (AB) samt från S. Skoga, Ekshärads sn, 
den 4.7.-28.7. (BA). 

S m å  f l ä c k i g  s u m p  h ö n a  (Porzana porzana). På norra Hammarön, där 
arten tidigare uppträtt endast sporadiskt, hördes 1966 minst sju ex. elen 1.6. av flera 
observatörer. 

K o r n k n a r r  (Orex crex). Ett ex. avlyssnades den 19.5. vid Trossnäs, W Karlstad 
(MH). I Rudskoga, S Degerfors, höll en fågel till under juni-juli (LA). 

V a  cl a r s  t r ä c k  e t v å r e n  1966. På många håll bildades under våren goda 
rastplatser för vadare på grund av de kraftiga översvämningarna. Stora ansamlingar 
av storsnäppor och brushanar förekom - ofta i tresiffriga tal. De flesta observationerna 
av arktiska vadare gjordes också i anslutning till sådana områden. 

K u s t  p i p a r e  (Oharadrius squatarola). Den 8.5. iakttogs ett ex. vid N. Hyn 
(J-EB). Vid Hammarö fågelstation flög tre ex. mot NE den 20.5. (UO). 

F j ä 11 p i p a r e  (Oharadrius morinellus). Två juv. rastade vid Uddeholm den 
28.9. (GH). 

R o s k a r l  (Arenaria interpres). Vid Ullerud observerades ett ex. den 12.5. (AH). 
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Den 15.5. sågs två ex. vid N. Hyn (GE, UO) och den 19.5. fyra ex. vid S. Hyn (BE-n, 
GE). Slutligen observerades fyra ex. den 9.8. vid Hammarö fågelstation (BM). 

D v ä r g  b e c k a s  i n (Lymnocryptes minimus). Minskat antal observationer vid 
Hammarö fågelstation under de senaste åren. Den 27.4.-7.5. sågs ett ex. vid Säter, 
Hammarön (UO m.fl.). 

R ö cl s p o v (Limosa limosa). På Flygfältet, Karlskoga, iakttogs ett ex. den 25.4. 
(BJ). Den 30.4. rastade ett ex. på ett fält 3 km SW Ekshärad. Denna art är enligt 
tillgängliga uppgifter ej tidigare observerad i Klarälvdalen (EB). 

:II yr s p o v (Limosa lapponica.). Den 1.5. iakttogs ett ex. SE Säffle (MH). Vid 
K. Hyn sågs ett ex. den 8.5. (J-EB). Över Risnäs sträckte en myrspov mot NE den
9.6. (HA, MH). Ett tiotal höstobservationer föreligger från norra Väneronu·ådet. 

K u s t s n ä p p  a (Galidris canutus). Ett fåtal observationer aug.-sept. vid Ham
marö fågelstation. - Vid Ölmeviken rastade ett ex. den 10.9. (UC). 

S m å  s n ä p p  a (Galidris minuta). Den 14.-15.5. uppehöll sig ett ex. vid S. Hyn 
(BE-n, GE, B:i\I). Mellan elen 20. och 29.5. sågs som mest två ex. vid Våxnäs inclustri
områcle, Karlstad (BF, B:i\I). 

Sa n cl I ö p a r  e (Grocethia alba). Den 9.8. observerades fyra ox. vid Hammarö 
fågelstation. På samma lokal sågs ett ex. i sommardräkt elen 5.6.1965 (UO. L-ES, 
LS). Här sågs också enstaka ex. den 18.7. och elen 4.9. samma år. 

S k ä r  f l ii c k a (Recun:irostra avoselta). En skiirfläcka hittades död vid Västbro, 
Yärmlancls Bro, don 30.8. Fågeln var ringmärkt som pull. clen_l5.7.1966 E Persnäs, 
Öland. (STEN ÖSTERLÖF i brev till LA.) Arten är enligt Förteckningen ej tidigare 
iakttagen i Värmland. 

0 b e s t . 1 a b b (Stercorarius sp.). En juv. mot SW elen 20.8. vid Hammarö fågel
station (UO). 

S i 11 t r u t (Larus juscus). Häckning har konstaterats i den nära Vänern belägna 
sjön Skagern. Denna inlandslokal hyser även andra marina arter som häckfåglar: 
småskrake (Mergus serrator), strandskata (Haematopus ostralegus) samt havstrut 
(Larus marinus) (LA). 

G u I f o t a cl g r å t r u t (Larus argentatus cachinnans). Enstaka ex. iakttogs i 
Karlstad den 20.3. och elen 11.4. (UO). 

Dvä r g m å s  (Larus minutus). Ett ex. visade sig den 21.5. vid Segerstad (GN). 
Sva r t t ä r n a  (Ghlidonias nigra). Den 28.7. höll ett ex. till vid Ölmeviken (UC). 
S k r ä n  t ä r n a  (Hycl?-oprogne lschegrava). En fågel iakttogs elen 26.5.1965 vid 

Hammarö fågelstation (GE). 
S i 1 v e  r t ä r n a  (Sterna paraclisaea). Även 1966 har några par häckat på två 

holmar vid södra Hammarön. Anlwmsten skedde den 20.5. (UO). 
A 1 k e k  u n g  (Plotus alle). Ett dött ex. hittades i ett fislmät vid Väse elen 7.11. 

Exemplaret har senare inlämnats till konservator (N-00). 
S k o g s  cl u v  a (Golumba oenas). Den 26.4. sågs två ex. S Ucldeholm. Denna art 

är ej tidigare uppgiven för N. Rådatrakten (EB). 
Tu r k  cl u v  a (Streptopelia decaocto). Arten har under året häckat i Kristinehamn 

med minst nio par. I mitten av dec. fanns 30 ex. i staden (UC). För första gången 
har turkduvan konstaterats häcka i Karlskoga, där ett par födde upp sammanlagt 
sju tmgar. Ett till två ex. har dessutom setts på flera ställen i staden (BJ m.fl.). På 
elen gamla lokalen i Väse har häckning med största sannolikhet ägt rum (UC). I Ölme, 
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beläget mellan Väse och Kristinehamn, sågs ett ex. elen 15.10. (UC). Dessutom har 

följande iakttagelser av arten inrapporterats: sedan 1963 har flera observationer av 

som mest tre ex. gjorts vid Norsbron och Ullerucl (SA); ensamma ex. har noterats 

vid Gillberga elen 7.5. (HG), vid S. Skoga elen 16.5. (BA), vid Hammarö fågelstation 

på sträckförsök elen 20.5. och elen 21.5. (GE, UO), vid Vike, ca 10 km S Kristinehamn, 

den 24.6. (BP, L-PJ), i Kil i slutet av juli och i början av aug. (GE-I). I sept. 1965 

tillvaratogs ett ex. av ortsbefolkningen vid Oclenstacl, Gillberga (HG). 

U g g I o r n a o c h s m å g n a g a r f ö r e k o m s t e n. Den på många håll 

goda gnagarförekomsten tycks inte överallt ha korrelerat med riklig tillgång på ugglor. 

Från exempelvis N. Råda, mellersta Värmland, rapporteras mycket gnagare, men 

inget uggleår (EB, GH). I vissa delar av landskapet har ugglorna häckat i ökad om

fattning, vilket belyses av följande citat: >>Ställ vis i östra Värmland häckade ett ovanligt 

stort antal pärlugglor (Aegolius funereus). Anmärkningsvärd är den s e n a  häck

ningen för ca 25 % av dessa. De sista ungarna lämnade boholkarna vid månads

skiftet aug.-sept. (LA, L-EO). I Degerforstrakten häckade dessutom ett stort antal 

kattugglor (Strix aluco), samt för första gången på många år även hornuggla (Asio 

otus). (LA).>> I Kristinehamnstrakten kunde fler katt- och hornugglekullar räknas 

in än under närmast föregående år (UC). 
H ö k  u g g I a (Sumia ulula). Ett ex. iakttogs i oktober i Östmarks sn, norra 

Värmland (FL). En död fågel påträffades i Svanskog i nov. 1964 (HG). 

J o  r cl u g g I a (Asio flammeus). Den 30.10. iakttogs två ex. i sällskap vid Råda

sjön (EB). 

T o r n s v a  I a (Apus apus). Vid Mariebergs sjukhus, Kristinehamn, sågs en torn
svala så sent som elen 27.10. (GUNNAR BERG muntl. till BP.) 

B I  å k  r å k a  (Coracias garrulus). Den 21.5. observerades ett ex. vid Hammarö 

kyrka (GE). Vidare sågs ett ex. vid Nykroppa elen 15.7. (HEmrA.c"'° KoLTHOFF muntl. 

till LA.) 

H ä r  f å  g e  I (Upupa epops). Ett ex. höll till vid Degerfors från den 4.5. och ca 
tre veckor framöver (LA). Enligt en trovärdig ticlningsnotis sågs ett ex. i Värmskog 

elen 9.10. och elen 13.10. 
G r å s  p e t t  (Picus canus). Den 28.2. sågs en hona vid ett fågelborcl i N. Råda. 

Fågeln ringmärktes på samma plats den 3.3. (EB). Den 11.4. fanns en hona vid Ölme

viken (JA, KGE, BP). Den 20.10. iakttogs ett ex. i Nykroppa (L-EO m.fl.). Under 

nov.-dec. fanns en stationär hane vid Degerfors (LA). I Hagfors sågs en hona vid ett 

fågelborcl elen 26.12. (LS-k). 

V i t  r y g g  i g h a c k s p e t t  (Dendrocopos leiwotos). Under hela jan. höll ett ex. 

till i Grums (HA). Den 13.3.-1.4. iakttogs en hona i en villaträdgård i Karlstad (BE, 

GE). Vid Hammaröbron sågs en hona elen 19.3. (UO) och elen 18.4. (GE, BF, BM). 

En hona observerades den 7.4. vid Nolgårcl (AH). Slutligen må nämnas ett ex. vid 
Sunne elen 13.8. (GE), 

Tr e t å i g  h a c k s p e t t  (Picoides tridactylus). Den 18.9. iakttogs en hane och en 

hona vid Dyrön, ca 30 km ssw· Kristinehamn (BP, KGE, L-PJ). En hane sågs vid 

K .ristinehamn elen 31.12. (UC). 
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B e r g  l ä r k a  (Eremophilct alpestris). Den 9.4. sträckte en fågel mot ,V över Skog
hall (UO). Den 19.11. sågs två ex. på Karlstads gamla soptipp (GE). 

K o r p  (Oorvi,s corax). Ett ökat antal rapporter från sydvästra Värmland. Endast 
kring södra Klarälven och i Karlstadstrakten är arten fortfarande att betrakta som en 
sällsynthet. - Från S. Skoga rapporteras minskning jämfört med 1965 (BA). I början 
av januari sågs vid två tillfällen en flock på ca 50 fåglar, som höll till på en soptipp 
vid Hagfors resp. N. Råda (EB). Angående artens förekomst i östra Värmland se även 
VF 25 (1966):371 ! 

S v a r t  k r å k a  (Oorvus corone corone). På Flygfältet, Karlskoga, sågs ett ex. den 
25.4. (BJ). 

R å k a  (Oorvus frugilegus). Råkan är en i södra Värmland regelbunden om än 
sparsain gäst, som ses särskilt under våren, men även om hösten. Så gott som varje 
vinter iakttas något eller några ex. i denna del av landskapet. Således vistades ett 
ex. vid Karlstads nya soptipp den 25.12. (UO). 

N ö t k r å k a  (Nucijragc, caryocatactes). Den 20.7. observerades en fågel vid Kils
viken (KGE). 

L a v  s k  r i k a (Perisoreus injaustus). Arten finns fortfarande om än sällsynt i 
N. Ny, norra Värmland (BS). 

R i n g t  r a s t  (Turclus torquatus). Många rapportörer säger sig aldrig tidigare ha 
varit med om en så riklig förekomst av ringtrast under vårsträcket. Följande må 
citeras: >>Den 26 april sågs i N. Råda fem ringtrastar i sällskap. Dagarna lu·ing nämnda 
datum iakttogs arten lite varstans i N. Råda enligt flera uppgifter (EB).>> Minst 30 
observationer har kommit till Rapportkommittens kännedom. De flesta iakttagelserna 
gjordes under sista aprilveckan. Det bör kanske nämnas, att ringtrasten normalt 
är att betrakta som en regelbunden om än sparsam gäst under vårsträcket åtminstone 
i de södra delarna av landskapet. I samband med höstflyttningen ses arten bara 
sporadiskt. De enda fynden denna höst är en hona i Degerforstrakten elen 28.10. 
(LA) samt ett ex. vid K.ristinehamn elen 7.11. (EN). 

B l å h a ke (Luscinia suecica). Vårfynden är följande: ett ex. vid N. Hyn den 
13.5. (J-EB, GE, BF) samt ett ex. samma dag bland bebyggelse i Kristinehamn (UC, 
AG). Från västra Värmland rapporteras enstaka observationer under höststräcket 
i Vålberg (SA) och Eskilsäter (EO). I Sydöstra Värmland rastar blåhaken sparsamt 
på lämpliga lokaler om hösten. 

G r ä s  h o p p s  å n g a r e  (Locustella naevia). Några ex. hörde3 i månadsskiftet 
maj-jtmi vid N. Hyn (L-ES). Nära Karlskoga höll en fågel till under ett par veckor 
i maj-juni (BS-r, JA-n, CF m.fl.). Vid Brattsand, 14 km SSW Kristinehamn, sjöng 
ett ex. elen 9.6. (AB, JA). Vid Ölmeviken fanns ett sjungande ex. den 5.i. (UC). 

Tr a s t s  å n g a r e  (Acrocephalus arunclinaceus). Den 19.5. och den 21.5. sjöng en 
trastsångare vid Ölmeviken (UC). Arten har enligt Förteckningen ej rapporterats 
från Värmland tidigare. 

K ä r r s  å n g a r e  (Ac>·ocephalus palustris). På natten den 18.6. sjöng ett ex. vid 
en dikesren på mellersta Hammarön (UO). Ej heller kärrsångaren har tidigare iakt
tagits i Värmland. 

M i n  cl r e f I u g s n a p p a r  e (Ficeclula parva). En sjungande hane iakttogs 
vid Strömed, Degerfors, den 28.6. (LA). 

R ö  cl s t r u p  i g p i p  I ä r  k a (Anthus cervinus). Ett ex. rastade vid Ölmeviken 
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elen 1-i.5. (UC). Ca tio observationer gjorcles kring Karlstad i aug.-sept. I syclöstra 
Värmland ses arten regelbundet om än mestadels sparsamt i slutet av aug. och under 
större delen av sept. 

S t e n  k n ä c k  (Coccothraustes coccothraustes). Den 4.6. iakttogs två ex. i Eskil
säter (EO). I N. Råda observerades ett ex. den 14.6. (E B). Följande fynd under icke 
häckningstid föreligger från västra Värmland: ett ex. i Karlstad den 19. 1. (LÅ), 
iakttagen vid foderplatser i Kil (S H m.fl.), ett ex. i Eskilsäter den 27 .3. (EO) samt ett 
ex. på sträckförsök vid Hammarö fågelstation den 4.7. och 24.10. Angående stenknäc
kens förekomst i sydöstra Värmland se VF 24(1965):407 ! 

S to g I i t  s (Carduelis carduelis). I södra Värmland uppträder arten varje år 
om än sparsamt utanför häckningstiden. Den ses särskilt under senhösten. Någon 
rapport om häckning i landskapet 1966 har ej inkommit. -Den 1.8. sågs två juv. 
vid Långsorud, ca 20 km NW Säffle (HG). 

G r ö n s  i s  k a (Carduelis spinus). Först omkring elen 1.5. återkom grönsiskan 
till de södra delarna av Värmland. 

R n ö s  i s  k a (Carduelis homenwnni). Den 7.4. sågs ett ex. på Flygfältet, Karlskoga 
(BJ, SC). I no,-. observerades arton vid Hammarö fågolstation och i Karlstad (UO). 

G u I h ä m p I i n  g (Serinus serinus). En hane gjorde sträckförsök vid Hammarö 
fågelstation den 2:!.5. (BE-n, GE, UO). Detta är enligt Förteckningen första fyndet 
för Värmland. 

Ro s e n  f i n k  (Cai·podacus erythrinus). En icke utfärgad hane sjöng vid Kvarn
berg, Degerfors, från den 5.6. och ca en vecka framöver. Detta är första observationen 
i Degerforstrakten (LA). En likaledes ej utfärgad hane avlyssnades i närheten av 
Nordmarks station, ca 20 km N Filipstad, den 11.6. (LS-k). En ung sjungande hane 
iakttogs i N. Ny den 15.6.1964 (BS). 

'I' a 11 b i t  (Pinicola enucleato1·). Några ex. sågs i nov. i Osebol, Stället (BS). 
Bä n d e  I k o r s  n ä b b  (Loxia leucoptera). Iakttogs regelbundet i juli-nov. vid 

Hanmrnrö fågelstation, men aldrig i några större flockar. - Den 20.-21.8. sågs sju ex. 
vid Eskilsäter (EO). Ett ex. observerades på Dyrön den 28.8. (BP, KGE). 

Be r g  f i n k  (Fringilla montifringilla). Häckade 1966 ovanligt långt söderut i 
landskapet. I exempelvis Karlstadstrakten var elen inte ovanlig. 

K o r n s  p a r  v (Emberizct calanclra). Ett ex. sågs på en nyanlagd gräsmatta vid 
Ucldeholm den 1.8. (GH). 

0 r t o I a n  s p a r v  (Emberiza hortulana). Ställvisa förekomster främst i de norra 
delarna, där arten alltmer söker sig till brända skogshyggen med riklig gräsväxt. -
Från Degerfors och Ölme rapporteras en ökning av antalet par 1966 (LA, UC). 

V i cl e s p a r v  (Emberiza rustica). En hane uppehöll sig vid 'l'akene, Hammarön, 
den 17.-21.4. (BE, UO m.fl.). Observationen får betecknas som anmärkningsvärt 
tidig. 

La p p s  p a r  v (Calcarius lapponicus). Kring Karlstad gjordes ca 20 vårobserva
tioner elen 8.4.-7.5. och tio höstiakttagelser i slutet av aug.-början av okt. -Angående 
artens förekomst i sydöstra Värmland se VF 25 (1966):372 ! 

BA=BERTIL AXELSSON, HA=HÅKAN ANDERSSON, JA=JAN ANDERSSON, JA-N= 
JÖRGEN ANDERSSON, LA=LENNART AHLEN, S A=Srssr ANDERSSON, A B=ANDERS 

BENGTSSON, E B=ERIK BoRGSTRÖM, J- E B=JA..."'<- ERIK BJÖRK, SC =STIG CARLSSON, 
UC=ULF T. CARLSSOJS", BE =BJÖRN EHRE)IBOTH, BE-N =BERTIL ERIKSSON, GE= 
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GUNNAR EHRENROTH, GE-L=GUSTAV ENEHÄLL, KGE=KARL GUSTAV ERIXON, 
BF=BJÖRN FORSBERG, CF=CAY FLYDEN, AG=ALF GRANATH, HG=lIASSE GUSTAVS
SON, AH=ANDERS HAN"SSON, GH=GUSTAF S. HJERTHEN, l\1H=l\10RGAN HOFFLAN· 
DER, SH=STEN HOFFLING, BJ =BJÖRN JACOBSSON, L-PJ =LARS-PETER JA..'ISSON, 
LK=LENNART KJELLBERG, FL=FOLKE LARssoN, L-EL=LARs-En1K LARSSON, 
BM=BERNE N[ARTINSSON, EN =EVERT NYQVIST, GN =GUNNAR NYQUIST, EO=ERIK 
OLAUSSON, N-OO=NILS-OLOF OLSSON, UO= ULF OTTOSSON, BP=BJARNE PETTERS
SON, BS=BENGT SONESSON, BS-R=BJÖRN STEFFNER, KS=KJELL STRÖMNER, LS= 
LENNART SVENSSON, LS-K=LENNART STENBÄCK, L-ES=LARS-ERIK SCHÖTT, U\V= 
UNO \VEIDERSTAM, LÅ=LENNART ÅRLAJ.'IDER. 

ULF T. CARLSSON 

Rapportkommitteerna för Värmland 
genom 

ULF OTTOSSON LENNART AHLEN 

S u m m a  r y: Bird report from Värmland for 1966. First recorcls from this 
province of: Gavia immer, Recurvirostra avosetta, Acrocephalus arunclinaceus, A. valustris 

and Serinus serimts. 

The winter of 1965-66 was unusually colcl with much snow. The severe weather 
clecimatecl the wintering populations of Golclcrests (Regulus regulus) and Reecl Buntings 
(Ernberiza schoen·iclus). In the miclclle of April there was another period of extremely 
cold weather which caused damage to the Lapwings ( Vanellus vanellus). 

i\Iany recorcls of Strevtopelia clecaocto, i.e. 30 individuals at Kristinehamn cllU'ing 
December. Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) bred in some parts of the pro,-ince 
in comparatively great numbers. A !arge number of these owls bred noticeably late 

in the season with young leaving the nosts late in August or early in September. About 
30 reports of Timlus torquatus during the spring migration; only a lew indi,-iduals 
observed during other years. 

6. Fågelrapport från Närke 1967

Rapportkommitten för Närke presenterar härmed sin tolfte årsrapport. Liksom 
tidigare år bygger rapporten på uppgifter, vilka sänts in av ett stort antal rapportörer 
som svar på ett upprop. Det insända materialet har med åren glädjande nog blivit 
allt rikare. Detta innebär dock att en betydande sovring måste ske i fråga om art

urvalet för att årsrapporten skall kunna hållas inom rimliga gränser. Allt inkommet 
material finns emellertid arkiverat och registerfört, och hålls tillgängligt för envar 
som önskar ta del av det. Avsikten är att med utgångspunkt från det rikhaltiga materia
let efterhand utarbeta översikter över olika arters förekomst i landskapet på det sätt 
som redan skett med v i t r y g g  i g h a c k s p e  t t (Denclrocopos leucotos) och 

t r e t å i g  h a c k s p e t t  (Picoicles triclactylus) i VF 26(1967):30-36 samt med 
v a k t  e I (Gotumix coturnix) och k o r n k n a rr (Grex ci·ex) i VF 27(1968):122-135. 

Grå h a k e  cl o p p  i n  g (Podiceps griseigena). 1 ex. i Vibysjön 9.4. (SB, SL, PM). 
S m å  cl o p p i n g (Poclicevs ruficollis). Första iakttagelsen gjordes i Fågelsjön, 

Kvismaren av 1 ex. 29.4. (ÅP, UT). Maximalt noterades 5 ex. 2.6. (BR, ST). Häclming 
trolig men ej konstaterad. På hösten sågs 1 ex. i Segersjöviken, Hjälmaren 24.9. och 

1 ex. i Alclammen, Asker 30.9.-8.10. (JG, OP, AP, UT). 
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S t o r  s k a r v  (Phalacrocorax carbo). 2 ex. 21.10. och 1 ex. 22.10. vid ön Kalv i 
norra Vättern (BA, UA, CD, NES). 

R ö r cl r o m  (Botaurus stellaris). Arten uppträdde ovanligt talrikt på våren 1967. 
Ca 15 ex. hördes fördelade på Tysslingen (3), Kvisrnaren (3), Lången (1), Vibysjön 
(1) samt i de olika Hjälmarvikarna Oset (3), Norra Björksundet (2), Fröshammarsviken 
(1) och Segersjö (1). Ingen fullt säker· häckning har konstaterats, men vid Oset gjordes 
under högsommaren flera observationer av rördrommar flygande med byte och åt
minstone 1 par torde ha häckat (RN). 

Sv a r t  s t o r k  (Ciconia nigra). 1 ex. uppehöll sig vid den nyinvigda och a,· 
landstingsmedel iordningställda fågelsjön vid Hasselfors 26.5.-27.6. (RO m.fl.). Över 
Öby kulle, Kvismaren sågs möjligen samma fågel 27.6. kretsande ta höjd och sedan 
försvi1ma mot S (CR m.fl.). 

S n a t t  e r a n  cl (Anas strepera). Vid Kvisrnaren sågs från 8.4. 1 hane och från 
:?2.4. 1 par under hela våren och sommaren. 5 ex. noterades 20.8. och 3 ex. 26.8. (KL, 
ÅP, ST, UT m.fl.). 1 ex. iakttogs vid Reningsclammen, Vretstorp 30.8. (JOS). 

B e r g a  n cl (Aythya marila). Efter en lång nedgångsperiod under 1930-1950-
talen (Fauna och Flora 58(1963):1-17) befinner sig arten sakta på uppgång som sträck
gäst i Närke. Under tiden 8.10.-12.11. gjordes sex observationer i Hjälmaren med den 
största flocken, 10 ex., vid Äspenäsa udde 12.11. (OP, UT). 

V i g g (Aythya fuligula). En mycket markant ökning har på senare år noterats i 

Storhjälmaren under hösten. 1967 sågs vid Yxnäset upp till 600 ex. i oktober (LB 
m.fl.), medan maximisiffran nåddes 4.11. med 1 200 ex. (HJ, BR, ST). Flockar av denna 
storleksordning var tidigare helt okända i landskapet. 

K n i p a  (Bucephala clangula). Häckar en!. SOF:s fågelförteclming, 5:e uppi., 
sparsamt vid skogssjöar i Närke. Arten har dock ökat kraftigt och får nu betraktas 
som allmän t.ex. i sjöarna på Käglan. Numora häckar den även i ren slättsjöbiotop 
såsom i Hjälmaren och Kvismaren (jfr Verksamheten vid Kvisrnare fågelstation 1964 
och 1965, sid. 25 resp. 41). Även höstetid ses arten talrikare än förr, bl.a. noterades 
en ren flock om. 350 ex. vid Yxnäset, Storhjälrnaren 10.9. (KL). 

AI f å  g e  1 (Clangula hyemalis). Förutom några höstfåglar i Hj,ilmaren och Viby
sjön har 1 hane i sommardräkt setts i Reningsdammen, Vretstorp 23.6.-2.7. (SB, 
JOS) och troligen samma fågel i Alclammen, Asker 6.7. (OP, AP, UT). 

S v ä r t a  (J',Jelanitta fusca). 1 ex. i Fågelsjön, Kvismaren 19.8. (LL) och sannolikt 
samma ex. i Aldammen, Asker 22.8. (AZ). Dessutom en flock om 8 ex. vid Oset 21.10. 
(BM,KR). 

E j d e r  (Somaterict mollissima). 5 ex., 2 hanar+3 honor, i Vibysjön 16.4.-17.4. 
1965 (SB, SL, RT). 

S a  Is k r a k e  (1J1ergits albellus). Under våren sågs 1-4 ex. under tiden 1.3.-8.4. 

vid Oset, Kvismaren, Vibysjön, Segersjö, Tccn och Sjömosjön. Liksom närmast 
föregående år betydligt talrikare på höststräcket, ehuru sedel på färre lokaler. Vid 
Oset sågs 1-3 ex. vid sju tillfällen 14.10.-12.11 samt 9 ex. 19.11. Vid Segersjö iakttogs 
arten regelbundet 10.9.-3.12. med maximisiffran 27 ex., 14 hanar+ l 3  honor, sist
nämnda dag. 

Gr a v a  n cl (Tadorna ladorna). 1 ex. i Kvisrn.aren 12.3.-27.3. (RE, HJ, KRS 
rn.fl.). Dessutom 1 ex. i Vibysjön 25.7.1965 (RT). 

S p e t s  b e r gs g å s  (Anser brachyrhynchus). l ex. i en flock s ä d  g ä s s  (A. 
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jabalis) i K,·ismaren 17.3. (TL) och 4 ex. i en betande sädgåsf!ock vid l\Iosjön 9.4. 
(CS). 

Y i t  k i n  cl a cl g å s  (Brantci leucopsis). 2 ex. vid Oset 22.10. (DL, RN). 1 ex. 
i en flock k a n a  cl a g  ä s s  (B. canaclensis) vid Sjömosjön 2.12. var möjligen en park

fågel (KL). 
B r u n  g I a cl a (111ilvus migrans). l ex. sträckte 9.7. på måttlig höjd mot NE 

ö,·er Uddgarn på norra Hjälrnarstranden (EN). Tredje fyndet i Närke. 

P i I g r i m  s f a I k (Falco peregrinus). Med anledning av uppgiften i SOF:s fågel
förteckning, 5:e uppi., bör påpekas att arten ej längre häckar årsvisst i Närke och 
att ingen lyckad häckning är känd från 1960-talet. 

J a k t  f a I k (Falco rusticolus). l ungfågel kunde studeras vid Oset i ett par tim
mars tid 26.11. (RN). 

A f t o n  f a I k (Falco vespertinus). 1\Iöjligen samma hane sågs vid Mullhyttan i 
Yästernärke 23.6. (LJ, AM, RO, 1\IR) och vid Tysslingen 25.6. (AM). Dessutom 1 hane 

Yicl Oset 12.8. (KS). 

T o r n f a I k (Falco tinnunculus). Efter de mycket magra åren i decenniets början 

med endast 1 häckning känd 1962, 2 kända 1963 och på nytt endast 1 känd 1965 
har en viss ökning inträffat. 1967 rapporterades tornfalk under häckningstid från ett 
tiotal lokaler. 

R ack e I h a n e  (Tetrao urogallus x Lyrurus tetrix). 1 ex. sågs på en spelplats 

för o r r e (Lyrnrus tetrix) på Himrnersmossen i Östernärke 1.4. Utseende: Storlek 
som en orre, kanske något mindre och slankare. Huvudet påminde starkt om tjäderns, 

framför allt näbben som var kraftigare och gulare än orrens. Stjärten var rundad 
som tjäderns. Ögonbrynen var inte så svällande röda som hos orren men ej heller 

så oansenliga som hos tjädern. Inget läte hördes. 
Rackelhanen, vilken befann sig på en spelplats tillsammans med 4 orrar, kunde 

iakttagas unclor on halvtimmes tid från orrkoja på ett par meters håll. Rackelhanen 

tog ingen notis om de närvarande orrarna utan gick hela tiden och plockade i lingon
riset (OP, ÅP, UT). 

D a I r i p a  (Lagopus lagopus). Då det i SOF:s fågelförteclming, 5:e uppi., angos 
att arton häckar sparsamt - tämligen allmänt från Värmland, Närke och Västmanland 

bör pepekas, att inga fynd överhuvudtaget och ännu rninclro några häckfyncl gjorts 
de senaste tio åren i Närko. 

Y a k t  e 1 (Coturnix cotumix). I Västernärke noterades 1 ex. vid Västanby 29.5. 
och 1 ex. vid Mullhyttan 29.5.-31.5. (RO) samt troligen 2-3 ex. vid Tysslingen i början 

av juni (AM, 1\IR). I Kvismaredalen hördes vaktlar på flera platser under tiden 22.5.-
27.8. Antalet fåglar var dock ringa, sannolikt 3-4 ex. (JG, KL, OP, JOS m.fl.). Dess

utom 1 ex. vid Kilsmo i sydöstra Närke 13.6. (AB). 

S m å  f I ä c k i g s u m p  h ö n a  (Porzana po1'zana). Arten uppträder regelbundet 

men sparsamt på några lokaler men var w1der 1967 avgjort talrikare än normalt. 
Under två nätter i mitten av maj hördes minst 10 ex. i Tysslingen och 13 ex. i Kvis

maren. På yttel'iigare ett tiotal lokaler hördes 1-5 fåglar. Även på förhösten förekom 
arten mycket talrikt. I mitten av augusti fångades av personalen vid Kvismare fågel

station i samband med vaclarefångst 13 ex. jämfört med endast 5 ex. sammanlagt 
under 1961-1966 trots att ringmärkningen försiggick på samma lokaler och under 
samma förutsättningar som tidigare. 
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R ö r  h ö n a  (Gallinula chloropus). Uppträdde framför allt vid Oset i osedvanligt 
stort antal på våren och försommaren och var klart talrikare än t.ex. s o  t h ö n a n 
(Fulica atra). 

St r a n d s k a t a  (Haematopus ostralegus). 1 par häckade på ön Kalv i norra 
Vättern såväl 1965 som 1967 med lyckat resultat. 1966 uppehöll sig 1 par hela som
maren på ön men blev troligen stört av militära skjutningar. Häckningsförsök ay 
ytterligare 1 par 1967 gjordes troligen vid Dimmertorp 2 km Som Olshammar på nord
västra Vätterstranden; paret sågs från början av maj till andra juliveckan (BA, 
UA, CD, NES). Från sttäcktiden föreligger ett 15-tal observationer, bl.a. sågs en oYan
ligt stor flock om 25 ex. vid Oset 12.8. (BR). 

R o s k a r  1 (Arenaria interpres). Fem observationer gjordes m1der vårsträcket 
i maj och två under höststräcket i juli-augusti. Enligt SOF:s förteckning, 5:e uppi., 
är arten endast >>funnem i Närke men otvivelaktigt passerar ett regelbundet sträck 
landskapet. 

Du b b  e 1 b eck a s i n  (Gctllinago meclia). 1 ex. hördes och sågs under fullt spel 
vid Oset på förmiddagen 14.5. (LB, CR). Arten har uppträtt vid Oset några gånger på 
senare år men spel har ej noterats sedan 1950. 

R ö d  s p o v (Limosa limosa). 1 par i Kvismaren under våren och försommaren. 
I april sågs vid några tillfällen 3 ex. (KL, BT m.fl.). Ensamma fåglar uppträdde Yid 
Oset 9.5. och 22.5.-23.5. (KL m.fl.) och vid Kvarntorp 13.8. (JP). 

Sa n d  I ö p a r  e (Crocethia alba). 1 ex. uppehöll sig längst ut på Klippflons udde 
på Närkessidan Letälven 31.7. (LA). Femte fyndet i Närke. 

Sk ä r  f I ä c k a (Recurvirostra avosetta). 3 ex. vid Oset 23.5. Fåglarna flög kekande 
över fågeluclden men drog sedan iväg inåt Rynningeviken, där de tog höjd och sträckte 
västerut (KL, DL, ST m.fl.). Arten är ny för Närke. 

S m a In ä b b a cl s i  rn s n ä p p  a (Phalaropus lobatus). Ensamma fåglar rastade 
vid Oset 27.5.-28.5. (LB, CR), 12.6. (DL) och 12.8. (BR). 

H a v s  t r u t  (Larus marinus). Första bofyndet i Hjälmaren och det andra i Xärke 
gjordes då 1 bo med 2 ägg hittades på ön Sjulen nära Valen i Storhjälmaren 3.6. 
Troligen misslyckades häckningen, då elen ena fågeln i paret hittades död strax intill 
boet (RG, BT m.fl.). Sannolikt har ytterligare ett par häckningar ägt rum i Stor
hjälmaren, då familjer om 2 ad. och 3 juv. setts vid Lunger i andra juliveckan (LJ, 
Al\1) och vid Valen 29.7. (ÖNF). 

D v ä r g m å s  (Larus minutus). l nngfågel över Fågelsjön, Kvismaren 27.5. (ST) 
och möjligen samma ex. i skrattmåskolonin i Ladviken, Oset 3.6. (CR). 

Sv a r t t ä r n a  (Chliclonias nigra). Vid Tysslingen sågs 1 ex. 13.5. (LB) och 3 ex. 

31.5. (RG, BT). Vid Oset noterades 1 ex., säkerligen samma, 7.7. och 10.7. (BM, 
JPÅ). 

AI k e k  un g (Plotus alle). 1 dött ex. hittades på isen söder om Vinön på Stor
hjälmaren 6.1.1965. Fågeln hade då varit död någon tid. Beläggexemplaret finns 
bevarat hos firma TORE RANSON, Örebro. Arten är ny för Närke. 

Tu r tu r d u v a  (Streptopelia turtur). l ex. iakttogs i Kvismaren 1.6. (ST). Första 

1900-talsfyndet i Närke. 
H ö k  u g g I a (Surnia ulula). Höstfynd av ensamma fåglar föreligger från Garp

hyttan 10.10. (TK), från Oset 31.10. (JPÅ) och från Tysslingen 5.11. (BL). 
Sp a r v  u g g 1 a (Glaucicliwn passerinum). Samstämmiga uppgifter från rapportö-
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rerna visar att arten var ovanligt mycket i rörelse under senhösten och fö1Tintern. 
Talrika observationer föreligger såväl från skogstrakterna som slättområdena i oktober
december. 

Kun g s  f i s k a r e  (Alcedo atthis). Häckning konstaterades i Svartån i närheten 

av Vintrosa (AM, BM, KR, MR). Iakttagelser under häckningstid har dessutom gjorts 
i Täljeån, Arbogaån samt Svartån strax väster om Örebro liksom vid Oset. 

H ä r  f å  g e  1 (Upupa epops). 1 ex. vid Stubbetorp i sydvästra Närke 16.9. (SB, 
SL m.fl.), 1 ex. som iakttogs vid Tjugesta, Glanshammar 16.11. hade enligt orts

befolkningen funnits någon tid på platsen (HG). 
G r å s  p e t t  (Picus canits). 1 hona vid Slätten nordost om Örebro 22.8. (LB) 

och 1 ex. vid Ödeby i norra Närke 28.12. (LC). 
V i t  r y g g  i g h a c k s p e t t  (Dendrocopos leucotos). 1 honfärgacl fågel sågs vid 

Kvismaren 31.3., 16.7. och -!.11. (RE, BR, ST m.fl.) och 1 hane vid Sjömosjön 12.3. 
(HEK, LES). 

B e r  g I ä r  k a (Eremophila alpestris). Vid Oset sågs 3 ex. 9.3. (HEP) och ,·id 
Kvismaren 5 ex. 17.12. och 1 ex. 29.12. (HJ, ST m.fl.). Dessutom 1 ex. på en stubbåker 
vid Vena 11.12.1966 (RN). 

S o m m a r  g y 11 i n  g (Oriolus oriolus). Ensamma fåglar noterades på Björkön i 
Hjälmaren 10.6. (EN}, vid Multen nära Mullhyttan 11.6. (RO) och vid Tysslingen 
16.6. (AM, MR). 

K o r p  (Gorvus corax). Denna under 1950-talet och tidigare i Närke sällsynta fågel 

har ökat högst påtagligt. Ett 20-tal observationer har gjorts under året, därav flera 
av par eller ensamma fåglar under häckningstid. Troligen häckar nu korpen årligen 

med något par i Kilsbergen och i skogstrakterna nordväst om Vättern samt möjligen 
också i sydöstra delen av landskapet. 

R i n g t r a s  t (Turd11s torquatus). 2 ex. vid Klunkhyttan i Kilsbergen 4.-!. utgör 
årets enda observation (RO). 

S v a r t  r ö  cl s t  j ä r t  (Phoenicw·us ochruros). Från Västernärke föreligger obsen·a
tioner av 1 ex. vid Trystorp 4.6. (RO) och av 1 ex. vid Vintrosa kyrka 12.8.-13.8. 
(LJ, Al\I, l\IR). 

N ä  k ter g a I (Luscinia luscinia). Uppträder nu årligen i Närke. Under året 
hördes 6-7 sjungande hanar i maj-juni. 

B 1 å h  a k e (Luscinia svecica). Tidigare betraktad som en stor raritet på vår
sträcket. Sos nu årligen om våren och 1967 iakttogs ensamma fåglar vid Oset 10.5. 

(BR), Velanclasjön 10.5. (RG), Svarten 11.5. (JG) och Kvismaren 20.5. (BR). Dessutom 
2 ex. vid Oset 11.5. (KR). 

F 1 o cl så n g a r e  (Locustellafluviatilis). l ex. sjöng i ett stort videbuskage i Yiistra 
Kvismaren 11.6. (HK). I l\Iarkkiirret strax utanför Örebro hördes 1 sjw1gande hane 
14.6.-20.6. (HK, BR, CR, BT). 

K ä r r s  å n g a r e  (Acrocephalus palustris). l\Iecl tanke på att tidigare endast fem 
fynd har gjorts i Närke är artens uppträdande 1967 anmärkningsvärt. Vid Kvismaren 
hördes under tiden 2.6.-21.6. sannolikt 4 olika hanar, vilka mestadels uppehöll sig i 
områden med brännässlor och gles bladvass (HJ, HK, BR m.fl.). Ensamma kärr

sångare hördes dessutom vid Odensbacken 5.6. (TL), vid Lindbacka 16.6. (LJ, A)I, 
)l[R) samt vid Markkärret sydost om Örebro 18.6. (HK, BT). 

H ö k s  å n g a r e  (Sylvia nisoria). 2 ungfåglar vilka infångades vid Kvismaren 
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Sjungande flodsångare (Locustella fluviatilis) vid Markkärret utanför Örebro 20.6.1967. 
(Singing Locustella flitviatilis near Örebro on 20th June 1960.) Foto: Bo THYSELIUS. 

19.8. (HJ) resp. 9.9.-10.9. (JS, ST, UT m.fl.) utgör fjärde och femte fynden av arten 
i Närke. Samtliga fåglar har varit årsungar, vilka ringmärkts under sträcket i augusti
september. 

]\I i n  cl r e f I u g s n a p p a r  e (F'icedula parva). 1 ex. vid Torpstång, Götlunda 
sn 15.6.-27.6. (HEK, LES). 

G u I ä r  I a (11Iotacilla flava). I samband med ringmärkning fångades 21.5. vid 

Kvisrnaren 1 hane med karaktärer tillhörande rasen Motacillci /lava faldegg (ST). 

Ro s e n  f i n k  (Carpodacus erythrinus). Sjungande hanar noterades vid Tysslingen 
28.5. (RG, BT), Kvismaren 3.6. (BM, K R) och Österängen utanför Örebro 15.6. 

(LB). l honfärgacl fågel ringmärktes i Kvismaren 6.7. (BR). Vid Gålsjön på Väst
manlandsgränsen noterades i mitten av juni 1 utfärgad hane+ 1 hona under omständig
heter som tydde på häckning (HEK, LES). 

T a  11 bit (Pinicola enitcleator). Arets enda fynd är 1 ex. vid Öby kulle, Kvisrnaren 
29.10. (JP, ÅP). 

Bä n cl e 1 k o r s  n ä b b  (Lo:i:ia leucoptera). 2 ex. vid Öby kulle, Kvismaren 5.11. 

(JOH). 

B e r  g f i n k (Fringilla montifringilla). Förekom i december liksom efter nyår 
1968 i osedvanligt stor omfattning över hela landskapet. I Kvismareområdet noterades 

de största mängderna och närmare 15 000 ex. torde ha uppehållit sig här i sista decem
berveckan. Från Mullhyttemotrakten rapporterades >>rekordartat med bergfink>} 

(RO) och från Letälvsområdet i sydvästra Närke meddelades att >>här i trakten har 

aldrig tidigare bergfinlrnr övervintrat i så stort antal som vintern 67-68,> (LA). Från 
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Laxå rapporterades >>stora flockar,> (LBF) och i norra Närke sågs bl.a. en flock om 1 000 
ex. vid Sjömosjön (KL, HEK, LES) och en om 550 vid Götavi (KL). Några total
siffror är svåra att få fram, då spridningen över landskapet var mycket jämn och arten 
sågs praktiskt taget överallt. En rad rapporter finns om att bergfinkarna sökt sig 
in till fågelborclen och där väckt visst uppseende. Orsaken till massuppträclanclet 
torde bl.a. vara elen obärgade säd som fanns kvar ute på fälten som en följd av den 
regniga sensommaren och hösten. I samband med bergfinkens kvarstannande iakt
togs också ovanligt mycket b o f i n k  (F'. coelebs) i slutet av december, bl.a. 30 ex. 

vid Sjömosjön och 100 ex. vid Götavi (KL), 10 ex. vid Vena (RN), 20 ex. i Mullhyttan 
(RO) och 40 ex. i Kvismaren (BT m.fl.). 

L a p p s  p a r ,. (Calcari11s lapponicus). Sex observationer på vårsträcket med 
rn.aximisiffran 7 ex. vid Oset 22.4. (RG, BT). På hösten tre iakttagelser av ensamma 
fåglar. Arten är årsviss såväl vår som höst. 

LA=LENNART AHLEN, UA= ULF ALLVIN, BA=BERTIL Ai---DERSSON, SB=SUNE 
BJÖRKWI, LB=LARS BROLUND, AB=ANDERS BROMS, LC=LENNART CARLSSON, 
CD=CHRISTER DERNFALR, RE=RUNE ERIKSSON, JG=JAN GUNNARSSON, HG= 
HARRY GUSTAFSSON, RG=ROGER GYLLIN, JOH=JAN-OLOF HERMANSSON, HJ = 
HAKAN JOHANNESSON, LJ =LAGE JONSSON, HEK=HANS-ERIR KARLSSON, TK=TORE 
KARLSSON, HK=HANS KÄLLANDER, KL=KENT LARSSON, SL=STIG LARSSON, TL= 
ToRD LARSSON, LBF=Laxå Biologiska Förening, BL=BJÖRN LORIN, DL=DAvID 
LV'-DEGAim, LL=LARS LUNDELL, PM=PAUL MALM, AM=ARNE MöRNERUD, BM= 
Bo :'11ÖRNERUD, EN=EIXAR NILSSON, RN=RAGNAR NILSSON, RO=RUNE OLSSON, 
HEP=HANS-ERIK PELLEGAARD, JP=JAN PETTERSSON, OP=OVE PETTERSSON, 

AP=ÅRE PETTERSSON, JPÅ=JAN PÅLSGÅRD, KR=KLAS ROSENBERG, MR=?liATS 
RosEXBERG, BR=Bo RuNESSON, CR=CAJ RUNESSON, CS=CLARR SINCLAIR, JS= 
JAx SoNDELL, LES=LARS-ERIK SPRITT, NES=NILs-ERIK STRÖM, KS=KENT 
STRÖ)IBERG, JOS=JOHNNY SUNDSTRÖM, KRS=KRISTER SöLVELING, ST=STEFAN 
THORSSELL, RT=ROLAND THUVANDER, BT=BO THYSELIUS, UT= URBAN TORESSON, 
AZ =ANDERS ZETTERMAN, ÖNF= Östernärkes Naturvårclsförnning. 

Närkes Ornitologiska Förening 
genom 

ROGER GYLLIN KENT LARSSON 

S u m m a  r y: Bird report from the province of Närke (appr. 59° N. lat.) 

in 1967. Breeding records of Larus marinus in Lake Hjälmaren, of Haematop11s

ostralegus in Lake Vättern and of Alcedo atthis in the River Svartån. Corvus corax, 

in the 1950's a rare visiter, now probably breeds annually. Botaurus stellaris, Porzana 

porzana, and Gallin11la chloroJJUS were unusually nmnerous in spring. A hybrid Tetrao 

w·ogallus x Lymrus tetrix was seen at close range at a lek of Lyrurus tetrix on 1st 
April. Aythya Juligula and Bucephala clangula have increased markeclly, the latter 
no,, even breeding in shallow, reed-covered lakes in the agricultural district. Six or 
se ven Acrocephalus palustris were heard in J une, a remarkable fact as only a total of 
5 have been recordecl earlier in the province. A Jl1otacilla flava showing the characters 

of the subspecies feldegg was caught on 21st May. Other records include 2 Branta 
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leucopsis on 22nd October, JJ1ilvus migrans on 9th July (third record for Närke), Falco 

rusticolus on 26th November, Gallinago media on 14th May, Grocethia alba on 31st 
July (fifth record), and the first records for Närke of Recurvirostra avoselta (3 on 23rd 
:i\Jay) and Plotus alle (a dead specimen on 6th January 1965). 

7. Fynd av tallsparv (Emberiza leucocephala), svartpannad törnskata (Lanius mi

nor) och svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) vid Nynäshamn. 

Den 20.2.1966 upptäckte jag bland en flock gulsparvar en för mig främmande få

gel, som drog min uppmärksamhet till sig genom sin säregna huvudteclming. Fågeln 
kom flera dagar till en utfodringsplats vid min bostad, varför jag kunde göra 1101?

granna iakttagelser och anteckningar. Härmed återges följande anteckningar: Yitt 
hjässband. På sidan av huvudet ett vitt fält som sträckte sig från näbbroten till bak

huvudet. Hjässbandet inramat av mörka fjädrar. Näbb grågul. Haka rödbrun och 
därunder en smal vit halvring. Fläckade kanelbruna bröstsidor. Buk och undergump 

vita. Övergump rödbrun. Storlek som en gulsparv men mera smäcker. Påfallande 
lång stjärt. 

Då jag ej kunde bestämma fågeln tillkallades RUNE BÄCKMAN som efter min be

skrivning föreslog tallsparv (Emberiza leucocephala). Ett antagande som, då fågeln 
visade sig på nytt, konstaterades vara riktigt. Tallsparven iakttogs på platsen den 

20.2.-2.3.1966. Den filmades och fotograferades av RUNo RAHM, samt sågs även a,· 
OLLE KARLSSON och ELSIE ANDERSSON. 

Den 22.5.1966 iakttog jag tillsammans med ELSIE ANDERSSON en svarthalsad dop

ping (Pocliceps nigricollis) vid Norrviksfjärden strax norr om Nynäsha1m1. Goda ob
servationsbetingelser rådde och den finlemmade svarthalsade doppingens skillnadet· 
gentemot svarthakedopping i såväl huvudets form som huvudfjädrar kunde se�. 
RUNE BÄCKi\1AN och OLLE KARLSSON underrättades och såg fågeln t,·å dagar senare. 

Då jag den 11.5.1965 besökte betesmarken vid Nynäsgods såg jag i toppen m· en 
buske en törnskata som påminde mycket om en varfågel. Yid närmare granskning 

anlöjade den emellertid sin litenhet, det rosafärgade bröstet och det markanta vita 
fältet på vingen. Jag kunde då bestämma fågeln till svartpannad törnskata (Lanius 

minor). I Ru:--E B.ic1orANS sällskap kunde jag se fågeln på nytt tro timmar senare. 

L L'ISE K.IBLSSOX 

S u m m  a r  y :  Pine Bunting (Emberiza leucocephala), Lesser Grey Shrike 

(Lanius minor) and Black-necked Grebe (Pocliceps nigricollis) observed at Nynäs

hamn. A Pine Bunting stayed at Nynäshamn (appr. 58° 56' N.lat.) an the Swedish
east coast from February 20th ta :i\Iarch 2nd 1966. The bird was obscn·ecl together 
with Yellow Hammers an a place where they were given fodde1·. A Lesser Grey Shrike 

was scen an ::\Iay 11th 1965 and a Black-necked Grebo an :\Iay 22nd 1066. 
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D. LACK: P o p  u 1 a t i o  n S t u d i e s  o f B i r cl s. 341 sid., 31 fig., 50 tab. och

1 pi. Inb. Pris: 63s. Clarendon Press. Oxford. 1966. 

Boken är en fortsättning på >>Natura! Regulation of Animal Numbers•> (195..l) och 

samtidigt en kritisk granskning av de teorier, som diskuterades i den. Redan i in

ledningen får läsaren klart för sig, att författaren har en otroligt stor kännedom om 

världens fåglar, speciellt problem rörande regleringen av olika typer av populationer, 

och dessutom en sällspord förmåga att presentera ett stort vetenskapligt material 

hopbragt dels genom egna forskningar, dels genom penetrering av andra vetenskaps

mäns arbeten. Noggram1heten och objektiviteten vid behandlingen av de sistnämnda 

framgår bl. a. av att resp. kapitel tillställts den eller de huvudförfattare, vars arbe

ten legat till grund för diskussionen i kapitlet, för kritik av manuskriptet före pub

liceringen. Sammanlagt ett 25-tal vetenskapsmän från skilda delar av världen har 

på detta sätt mer eller mindre aktivt medverkat i boken. För att und,·ika upprep

ning har ingen av de i LACK's tidigare bok diskuterade populationsundersökningama 

medtagits. Eftersom nämnda bok ej längre kan köpas, finns i >>Population Studies 

of Birds•> appendix med sammanfattningar av varje kapitel samt 25 sid. diskussion. 

De fyra inledande kapitlen i 1966 års bok behandlar företeelser i mesarnas biologi, 

och de tre första ägnas åt talgoxen. De årliga förändringarna i en häckande popula

tion, variationen i äggläggningen, ungarnas överlenmdsförhållanclen och dödligheten 

,·id olika tider på året hos denna mesart diskuteras i detalj och jämförs med andra 

populationer av samma art och av bl. a. blåmes. I det fjärde kapitlet diskuteras 

ekologin hos en svartmespopulation i en tallplantering men samtidigt får läsaren 

också intressanta uppgifter från fältarbetet. Systematiska observationer gjordes från 

gömsle på endast någon decimeters avstånd från ingångshålet till boholkarna. Ge

nom att hålla upp en pinne framför hålet, då fågeln kom för att mata, hann obser

vatören artbestämma födan och även räkna antalet individer i densamma. Kom

pletterande undersökningar gjordes med konstgjorda fågelmunnar placerade på pin

cettskänklar och handstyrda från holkens utsida. Genom användande av dessa fågel

munnar kunde fastställas, att varje svartmesu.nge i första kullen erhöll i medeltal 

69 bytesdjt1r och i andra 50 pr dag. För båda kulla�·na dominerade lövmaskar men 

dessa blev större tills den andra kullen skulle matas. Följaktligen erhöll andra kul

lens ungar nära två gånger så mycket föda mätt i färskvikt som den första, men på 

grw1d av lägre kalorihalt blev andra kullens ungar endast 5 % tyngre än första kul

lens. Vinterstudier visade, att svartmesen tillbringar 9/10 av dagen med att söka 

föda. I medeltal använde den 24 sekW1der för att genomsöka varje träd. Det betydde, 

att varje individ besökte omkring 1100 träd på en 9-timmars vinterdag. Stor del 

av födan vintertid utgjordes av mottlarver, som övervintrade i täckfjällen på tall

kottar ingnagda från fjällets .insida. För att komma åt en larv måste fågeln alltså 

hacka igenom ett tunt ytlager på tallkottfjället. 

I de tre följande kapitlen behandlas i tur och ordning svartvita flugsnapparen, 

emopeiska koltrasten och kattugglan. Svartvita flugsnapparen liksom halsbands

flugsnapparen visade stora häclmingsbiologiska likheter med talgoxe och blåmes. 

Koltrastens häckning i parlaniljö skilde sig i vissa avseenden från dess häclming 

skogsmiljö. Så t. ex. häckade den tidigare, hade mindre kullar och mindre förlust 
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bland ungarna på grund av ro,·cljur i parkmiljön än i skogen. Jämförelser göres än•n 
med andra miljömässigt närstående arter som taltrast och rödhake. Kattugglan hade 

studerats inom samma område som talgoxen. För att bestämma parens jaktrc,·ir 
använde man sig av ringmärkta möss. Eftersom familjeindividerna i denna gnagar

grupp är stationära, kunde kattugglereviret bestämmas med hjälp av ringar åter

funna i spybollar. l\Ian är fön·ånacl över elen stora uggletätheten, upp till 30 par 
på 400 ha skog. Jämförelser göres här med jorduggla, fjälluggla, bredstjärtad labb 

och vanlig labb, vilka alla liksom kattugglan varierar antalet ägg efter tillgången 
på gnagare. 

Ekologin hos tropiska fåglar diskuteras i två kapitel. Det ena behandlar hm·ud

sakligen elen afrikanska vävarfinken (')uela quelea, som le,·er i hah·arida savannom
råden med kort regnperiod och förlängd torrperiod. Det mest intressanta hos denna 

art är dess enorma kolonier, dess tydliga näringsbrist under viss del av året och dess 
konvergenta likhet med en amerikansk icterid-art. Det andra kapitlet ägnas åt den 
amerikanska manakin (111anacus manacus) på Trinidad, en liten bärätande fågelart. 

som lever i humida områden med likartad miljö året om. Denna art har en anmärk
ningsvärt låg dödlighet som fullvuxen, vilken tyclligen är korrelerad med ett litet 

antal ungar pr kull. Även de intressanta oljefåglarna (Steatomis cctripensis) disku

teras i detta avsnitt. 

I kapitel 11 redogörs för studier av ringduva inom ca 1000 ha jordbruksland i 
England. Där häckade ca 700 par, och under oktober månad steg det sammanlagda 

antalet dm·or till över 3000. Sädeskorn var duvornas viktigaste föda under sommaren 

och fram till slutet av november och klöver från december till våren. Äggläggningen 

började först då mogen säd fanns tillgänglig. Nötskrikor och skator passade på att 
stjäla ägg, då de ruvande ringduvorna lämnade bona för att söka föda. Särskilt hög 

boplu.ndringsfrekvens kunde konstateras vid stor botäthet. Duvorna lade emeller
tid snabbt om plundrade kullar och nämnvärd inverkan på antalet flygga ungar 

hade stölderna inte. Jämförelse göres med domherrarna, vilka också visade sig varn 

beroende av tillgången på mogna fröer för sin häckning. De vintrar då frötillgången 

var sparsam, anställde domherrarna betydande skada på trädgårdarnas fruktträds
knoppar. Vid studiet av riporna, vilka diskuteras i kapitel 12, hade forskarna an
vänt sig av märkning med bokstavskombinationer på teipremsor fastsatta på ripor

nas rygg. Härigenom blev det möjligt att delvis kontrollera populationen i fält. Så

väl moripan som fjällripan visade sig vara beroende av ljungens utveckling för lyc
kat häckningsresultat. 

Åt den vita storken i Europa, särskilt i Tyskland, ägnas ett kapitel. Att donna 

art minskat kraftigt under de senaste 30 åren är välkänt, mon kanske inte att minsk
ningen varit mera påtaglig i kalla och fuktiga områden i nordvästra Emopa än i de 

varmare och torrare östra delarna och inom Tyskland mer markant i höglands- än i 

låglandsmiljö. För Tysklands del beror ändringen på en spontan överflyttning av 

individer från höglands- till låglandsområden. Storkarna bygger bo första gången då 
de är mellan 2 och 6 år gamla, och medeltalet ungar pr par, som dras fram under 

första häokningsåret, är högre, om föräldrarna är relativt gamla vid första häck

ningen. Den årliga dödligheten hos adulta individer är 21 %, vilket anses vara ganska 
högt för en art med sen könsmognad. Under flera år fick 10-20 % av paren icke fram 

några ungar och under vissa år nådde detta paranta! hela 70 % och inkluderar då 
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många par som genomfört lyckad häckning andra år. Både antalet par, som ,·arje 
år inte fått fram någon unge, och medeltalet ungar pr bo varje åt· har korrelerats 
med medelankomstdatum för storken på våren. Resultatet visar, att häckningen är 
mera framgångsrik de år storken återvänt tidigt. Den sista ungen som kläcks i ett 
bo synes bli flygg endast under gynnsamma år. Ibland dödas den minsta tmgen av 
föräldrarna. Medeltalet ungar pr par och år hade ingen märkbar betydelse på de efter
följande ändringarna i den häckande populationen, varför antalet troligen regleras 
genom dödligheten i de afrikanska vinterkvarteren. 

I de tre sista kapitlen behandlas fågelarter, som är starkt bundna till havet, näm
ligen pelikaner, tretåig mås och liror. RrCHDALE's undersökningar av antipodping,·inen 
(Megaclyptes antipocles) ligger till grund för diskussionen kring pingvinerna. Anti
podpingvinen liksom många andra havsfåglar häckar vid nära nog samma tidpunkt 
varje år. Honorna är i allmänhet 2-3 år och hannarna 3-c! år, när de första gången 
skrider till häckning, och troligen får de yngsta föräldrarna fram färre ungar än de 
äldre. Jämförelser göres med bl. a. kejsar- och kungspingvinen av vilka elen sist
nämnda inte hinner med mer än 2 häckningar på 3 år. Den tretåiga måsen har stu
derats av flera forskare. Äggläggn.ingen sker hos denna art tidigare hos äldre för
äldrar än hos dem som häckar första gången. Samma är förhållandet hos de fågel
individer, som förut häckat tillsammans jämfört med dem som bytt partner. Yidare 
sker äggläggningen tidigare i tättbesatta revir än i glesa. Kullen blir större hos äldre 
föräldrar, hos dem som häckat tillsammans förut och i tättbesatta revir. Intressanta 
jämförelser göres även med albatrosser, petreller och sulor. Av lirorna behandlas 
framförallt en australisk art, Pu//inus tenui?-ostris, och mindre liran (P. pu//inus). 

P. tenuirostris har en mer regelbunden och begränsad häckningsperiod än någon
annan känd fågel. Ca 80 % av fåglarna lägger ägget mellan den 23 och 28 nov. varje
år. l\findre liran kan knappast inte föda upp mer än en unge pr kull, även om elen
lade mer än ett ägg. Försök visar nämligen, att par med tvillingar (en artificiellt
tillförd unge) frambringar färre ungar pr kull än par med en unge. Ungarnas boticl
(hos mindre liran ca 10 veckor) anses vara en anpassning till knapp och oregelbunden 
föclotillgång. :Mindre liran börjar häcka först vid 5 års ålder. Den sena könsmognaden 
och det ringa antalet ungar kompenseras bl. a. av låg dödlighet hos de fullvuxna
(ca 7 %) samt rovdjurs- och störningsfria häckningsplatser. 

Avslutningsvis sammanfattar LACK, att hans åsikter från år 1954, om hur popu
lationerna regleras, i princip icke förändrats men något modifierats. Han anser, att 
fåglarnas förökningsförhållanden utvecklats genom naturlig selektion, att dödlig
heten balanserar förökningen, emedan fågelpopulationen kontrolleras av en dödlighet, 
som är beroende av populationens täthet (>>density-clepenclent mortality,>), att svält 
under icke häckningstid är elen mest betyclelsefuLia >>clensity-dependent>> faktorn hos 
vilda fåglar (men inte nödvändigtvis hos andra djur) och att olika slags beteenden 
hos häckande par orsakar en vid spridning i relation till födoämnestillgången. Om 
dessa beteenden vet vi ännu ganska lite men de förklaras genom elen naturliga selek
tionen. 

Fastän cliskussionsunderlaget alltid är hämtat från fågelvärlclen, bör de slutsatser, 
som dragits, och de resultat, som uppnåtts, kunna tillämpas vid studiet av de flesta 
andra djurgrupper och följaktligen vara av värde för alla ekologer. Boken innehåller 
emellertid så många fältarbetsmetoder, intressanta sakuppgifter och resonemang, 
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att icke bara vetenskapsmän utan även biologer i allmänhet borde kunna finna nytta 

och nöje i att läsa den. 

S. A. 

F. S.-u.OMONSEN: F u g l e n  e p å  G r 0 n 1 a n d. Rhodos, K0benhavn 1967. 241 
sid., talr. färgfotos o. kart. Pris inb. D. kr. 58:75. 

Fuglene på Gr0nlancl ingår i en serie vari tidigare en annan atlantfågelfauna pub

licerats, nämligen Fuglene på Faer0erne (jfr. VF 26 (1967): 187). Uppläggning och 
materialbehandling är de båda böckerna emellan likartad. Det populära framställ

ningssättet, vilket dock ej inverkar på saklighet och utförlig datapresentation, gör 
boken lättläst och underhållande. 

Trots förbättrade kommunikationer och en alltmer ökande litteratur omges den 
danska jätteön ännu för de flesta av ett äventyrets skimmer. Och många ornitologer 

bland elen skara, som far värld och rike runt, lockas säkert så småningom elit. Att 
det kan löna sig såväl ur ren fågelskåclar- och naturupplevelsesynpunkt som aY 
rent Yetenskapliga orsaker, visar SALOMONSENS bok. l\1en den ger därjämte prov på 
den under senare årtionden alltmer ökande kännedomen om öns fågelfauna, till yil

ken författaren själv är en av de som bidragit flitigast. Han har sålm1da företagit 

ej mindre än tio expeditioner eller resor till landet. 
Redan under tidigt 1900-tal upptog ALFRED BERTELSEN på Grönland en verk

samhet, ringmärkning, som dock först efter andra världskriget sköt verklig fart och 
då på initiatiY av dr. SALOMONSE�. l\Iot 681 före kriget märkta fåglar har efter 19-!6 

märkts ungefär 100.000, vilka lämnat i rm1t tal 6.000 återfynd inom Grönland och 

700 utanför. Förf. poängterar därtill i inledningen >>I intet andet arktisk land kender 
man tilmermelsesvis så rneget til de tilfreldige gresters optrreden som i Gr0nland ... >> 
Dessa två förhållanden, den intensiva ringmärkningen och de ovanliga fågelarterna, 

har satt sin prägel på boken. Likväl är dock presentationen av vanliga arter ej satt 
på undantag, ehuru en mera detaljerad sådan är att finna i samme förf:s tidigare 

arbete >>Gr0nlands Fugle/The Birds of Groenland>>. 
Illustrationerna, färgreproduktioner av BENNY GENSB0Ls ofta utomordentliga fo. 

ton, är talrika, men det brister i reproduceringstekniken, vilket är att beklaga, efter

som de flesta bilder är av mycket hög kvalitet och har stort dokumentärt värde. 
Därjämte finnes en mängd kartor, visande framförallt återfynd från ringmärkningarna 

eller skilda arters förekomst, flyttning och Yinterln-arter på basis av genom märk

ningen vunnen kännedom. 

ÅKE ELIASSON: F å  g 1 a r  p å  f r i  111 ä r  k e n. Stencil, Boden 1967. 72 sid. 
Enligt inledningen >>en förteclming över alla frimärken med identifierbara vilda 

fåglar som motiv>>, och därmed ett första svenskt initiativ på området. Förteckningen 
ger en alfabetisk efter utgivningslandet uppställd översikt med uppgifter om frimäl'· 

kets utgivningsdag och valöl', samt det aktuella fågelmotivet med latinskt och, då 
sådant finnes, också svenskt fågelnamn. Dessutom finns hänvisningar till andra lik

artade märken, uppgifter om vatten- o. tandningsvariationer etc. samt upplagestol'· 

lek. Därtill anges med siffel'beteckning fågelartens ifråga familjetillhörighet, vilken 
återfinnes i ett avslutande systematiskt register. En överskådlig och för den intl'es
serade värdefull förteclming, som vad gäller den ornitologiska nomenklaturen och 

familjesystematiken följet' aktuella och gängse normer (PETERS: Checklist of Birds 
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of the \Yorlcl, FISHER & PETERSON: The \Yorkl of Birds). Utgivarens adress är Kår
gatan .3, Boden. 

GERD DrnssELHORST: B e i t r ä g  e z u r  Ö k o  l o g i e cl e r  V ö g e l  Z e n  t r a 1-
u n d O s t - N e p a l  s. Khurnbu Hirnal (Utg. \V. Hellmich), Bd 2. Universitätsver
lag 11·agner Ges. ;\I,B.H., I1msbruck.Mitnchen 1968. 417 sid., 40 avb. o. en kartbil. 

En detaljerad framställning över ornitologiska resultat från en större tysk natur
Yetenskaplig.etnografisk expedition >>Forsehungsunternehmon Nepal Hirnalaya•>. Den 
ornitologiska clelexpeditionen under ledning av förf. insamlade under tiden 22.2.-
31. l0.106:2 under fältarbete längs en färdroute från staden Kathmandu (1.400 m ö.h.) 
till Lobuche och Chukhung (4.300-5.600 m ö.h.) intill Mnt Everest ej mindre än
1. 700 fågelskinn, samtidigt som fältobservationer över olika företeelser bedreYs. Fram
ställningen täcker inledningsvis förutom uppgifter om insamlingsplatser, också klimato
logiska, topografiska aspekter och Yegetationsbeskrivningar. Fågelfaunan beskrives 
dels i en biologisk-faunistisk sektion, där förutom synpunkter på förekomst i skilda

miljötyper och \"ertikalzoncring, också uppgifter om häcknings- samt olika popula
tionsbiologiska frågor ges. Ruggning och migrationsförhållanden upptas till särskild
behandling. Den speciella delen omfattar en artlista med detaljuppgifter om insam
lade exemplar, förekomst och biotop,·al. 

B. LoPPEKTHIN: D a n s k e  y n g l e  f u g 1 e i f o r t  i cl o g n u t i d. Odense 
"C"ni,·ersitetsforlag, Odense 1967. 609 sid. 

Damnarks fågelfauna har under senare år blivit utomordentligt välbeskriven. För
utom ett flertal smärre, men likTäl förhållandevis utförliga verk, omfattande speciella 

delar aY faunan har ett antal större handböcker och fågelförteckn.ingar lämnat in
gående förekomstuppgifter och mera detaljerade data kring samtliga fynd av ovan
ligare fågelarter. 

:Författaren till föreliggande verk har dock grundligare än sina föregångare ägnat 

detaljdokumentationen över förekomsten av samtliga arter, vanliga som ovanliga, 
sitt intresse. Resultatet kan avläsas i en 4:2 sidor källförteckning omfattande över

slagtiYis 1.53-! referenser. Och detta material jämte egna data ligger till grund för en 

nrtlista upptagande förekomstbeskrivningar från äldsta kända fynd till nutiden, Yar
,-icl också numerärförändringar samt orsakerna därtill, liksom till förändringar i elen 
geografiska förekomsten, granskas. Härvid skall beaktas det stora värde denna analys 
också har för bedömningen av motsvarande förändringar i svensk fågelfauna. För

utom elen systematiska framställningen ges en 105 sidor lång faunahistorisk-djmgeo

grafisk ö,-ersikt över •>Det danske landskab og dets fuglefatma,>, varvid framför allt 
den faunahistoriska framställningen framstår som tmik och särskilt läsvärd. Men 
ock�i, öYersikten av den nuvarande faunasammansättningen och avsnittet >>0kologisk og 

zoogeografisk gruppering>> är mycket förtjänstfullt framställd, ehuru mycket cläraY i 
senare tid också behandlats i andra Yerk. En för alla nordiska ornitologer anYäncl
har och intresseväckande bok. 

LESLIE BROWN: Af r i k a s  n a t u r. Natur och kulttu, Stockholm 1967. 308 sid. 
Rikt. ill. i färg o. svartvitt. Pris inb. 110:-. 

Bokhandeln överflödar i våra dagar av stora praktverk och ännu tycks marknaden 
ej ,·ara mättad. J:\Iecl föreliggande volym för ögonen är man enbart tacksam däröver. 

2+-1 ·,;,- F,ig,·k,ir/d 369 



LITTERATUR 

Boken ingår i serien Världens kontinenter, i vilken Europas och Nordamerikas natur 
redan erhållit sin skildring. Troligen utövar den nu skildrade kontinenten dock större 

lockelse på naturälskare och helt säkert talar den mera till fantas;in. Att Afrika fort

farande i jämförelse med Europa och Nordamerika har ofantliga intakta naturskatter 

står helt klart efter genomläsningen av denna volym. Från andra skildringar och 

aktuella nyhetsuppgifter framgår emellertid att läget snabbt kan förändras. Och med 

tanke på de förändringar, som skett sedan sekelskiftet, kan man i en del a.-seenden 

frukta det värsta. Även om boken i ord och bild ger målande och uttömmande skild

ringar är det likväl ej endast på det sättet vi i framtiden önskar uppleva den afri
kanska vildmarken och dess djur. 

Boken omfattar arton kapitel och en utförlig litteraturförteckning. Inlednings,·is 

skildras det mediterrana Afrika, förbindelselänken med Europa och Asien, därnäst 

de stora nordafrikanska öken- och stäppbältena med sina specialiserade växter och 

djur samt märkliga geologiska skapelser. De sydliga motsvarigheterna erhåller gi,·et

vis också en uttömmande beskrivning. De mellan torrområdena liggande grässlätterna 

i öster, låglandsregnskogarna längs ekvatorn, Great Rift Valley, Etiopiska höglandet 
och Afrikas öar och kuster, liksom många andra delar av den gigantiska världsdelen 

tillmätes likaså ett väl tilltaget utrymme både ifråga om text och bild. 

För ornitologen finns i alla kapitel något att lära eller att fröjdas åt. Att här fram

hålla något särskilt är utan mening, ett subjektivt och begränsat urval bland allt 

som bjudes ger ej rättvisa åt helhetsupplevelsen. Boken måste läsas och beskådas! 

Det senare av den anledningen att bildurvalet, liksom återgi,·ningsteknilrnn, skänker 

en nästan otrolig ögonfägnad. 
s. :.\I. 
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SOF och SNF begär total fridlysning av duvhök och sparvhök 

Kungl. l\Iaj:t har den 6.6.1968 beslutat om allmän jakttid i fråga om duvhök under 
tiden 1.1-31.3 samt, i fråga om både duvhök och sparvhök, under hela jaktåret invid 
eller inom område för viltuppfödning, hönsgård eller annan därmed jämförlig anlägg

ning i elen mån jakten behövs för att hindra skada inom anläggningen. 

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 

har i framställning till Kungl. l\'Iaj:t begärt total fridlysning av duvhök och sparvhök 

och därvid anfört: 

>>Farhågor om en kraftig nedgång i de svenska stammarna av sparvhök och duvhök 
har under de senaste åren framförts i olika sammanhang. För att undersöka förhållan
det tillskrevs i april 1968 SOF:s rapportkommitteer samt ett antal personer med stor 
ornitologisk sakkunskap. Uppgifter begärdes om häckbeståndens storlek och senti
da förändringar i stammarnas storlek. De rapporter som inkommit med anledning 
av skrivelsen utgör tyvärr ett heterogent material, som ej är lämpat för analys med 
statistiska metoder och som inte heller täcker hela landet. Tendensen är dock klart 
uttalad och så oroande att den bör relateras här_ 

D uv h ö  k. - Det skånska häckbestånclet av duvhök är mycket litet och torde 
knappast överstiga 40 par. Majoriteten av dessa finns i norra delen av landskapet. I 
de södra delarna av Skåne, där fågelfaunan sedan länge varit relativt väl kiind, har 
duvhöken under många år varit mycket fåtalig. De enstaka par som häckat på olika 
håll är numera borta och någon nykolonisation har inte veterligen skett. En klar 
minskning, kanske en fullständig utrotning, har således drabbat duvhöken i hela 
södra Skåne. I norra Skåne är förhållandena mindre väl kända men arten synes även 
där över lag ha minskat i betydande omfattning. 

I östra Blekinge är endast 5 häckande par kända. Duvhöken är här »hårt jagad,> och 
inställningen till arten negativ. För två år sedan sköts t. ex. en hona med ungar i boet. 

Från Kalmar län rapporteras, att duvhöken minskat oerhört under de senaste år
tiondena (särskilt under de sista tio åren) och nu måste betraktas som mycket säll
synt både som häclmingsfågel och som övervintrings- och flyttfågel. I marker kring 
Kalmar, som regelbundet besöks av ornitologer, anträffas arton numera sällan häc
kande. 

På Gotland finns numera enligt rapporten endast 5-10 häckande par av duvhök. 
För 10-15 år sedan häckade flera par av både sparvhök och duvhök i närheten av 
Visby, vilket nu inte är fallet. Ute på landsbygden var det tidigare ej sällsynt med 
bebodda duvhöksbon ute i skogarna. Numera synes enligt rapportörerna ytterst säl
lan någon hök vid exkm·sionerna i de gotländska markerna, varför man med fullt fog 
kan tala om katastrofal nedgång. 

Omkring år 1960 publicerades vid ett tillfälle uppgifter om ett stort antal häckplat
ser för duvhök på Gotland. Flertalet av dessa befanns omedelbart därefter ha besökts 
av människor varvid bon samt ungar och gamla fåglar i stor utsträckning beskjutits 
med en förödande följd för beståndet på ön. 

En noggrann undersölming av ett mindre område i trakten av Borås ger Yid han
den, att duvhöken också där minskat kraftigt. Rapportörerna anser det ovisst, om 
man skall få behålla duvhöken som regelbundet häckande fågel inom 01m·ådet. Dess
utom torde det i området övervintrande beståndet i dag ej vara mer än 2-3 fåglar 
mot 8-10 för ca 12-15 år sedan. 

I Fritsla socken i Älvsborgs län häckade 3 par på 1940-talet, 1965-68 inget par. 
Från Östergötland meddelas, att stammen av duvhök tycks vara synnerligen svag 

och återväxten mycket osäker. Nedgången betecknas som katastrofal för både duv
hök och sparvhök. 
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Konservator TORE HAxsox i Örebro skriver: »De båda arterna har från början a,· 
1950-talet visat C'll kontinuerlig nedgång fram till och med ]!)65, som markerar mini
mum. Från och med 1966 börjar en syag mon 1narkant återhämtning. Om som mått 
för arternas 'normala' förekomst väljes 40-talet, torde denna återhämtning f. n. (1968) 
ha utfyllt omkring 10% av normala frekvensen.,> 

Från västra Yifrmland rapporteras i något fall en svag ökning, i andra fall oför
ändrade tämligeu svaga stammar. I Södcrmanland iir cluvhökstammen svag. För ny
näshamnstraktcn anges, att en minslu1ing av beståndet skett. För stockholmstrakten, 
västeråstrakten och Gästriklancl anges nedgången som kraftig under de senaste aren. 
Rapporterna från Yästerbotten och N'orrbotten talar om oförändrad tillgång men 
också om kraftig minskning. 

S p a r v h ö k. - Det skånska häckbestånclets storlek kan grod uppskattas till 
mellan 100 och 300 par. Beståndet har minskat, siirskilt inom de södra delarna av 
landskapet. Enligt de uppgifter som stått till förfogande torde detsamma gälla norra 
Skåne. �linslmingcn synes dock inte vara särskilt uttalad och arten befinner sig inte i 
samma hotade ställning som duvhöken. 

Span·hökstammen i östra Blekinge är liten. I Kalmar län torde förhållandet mellan 
duvhökens och sparvhökens numerär vara ungefär 1 till 10. Dock har även här sparv
höken under senare år avtagit betydligt i antal 

Sparvhökstammen har gått ned kraftigt på Gotland. Rapportören anser det t,·iH·l
aktigt, om den ö,·erhuvucl taget finns kvar som häckfågel. 

Från boråstraktcn rapporteras, att sparvhökarnas antal ständigt minskat under 
de senaste 20 åren. I dag torde deras förekomst vara reducerad till ca 1/5 av 1940-
talets. 

I Fritsla socken, Älvsborgs län, häckade minst 10 par på 1950-talet. År 1967 häckade 
troligen endast 1 par. För sparvhöken i örebrotrakten gäller detsamma som för clm·
höken där. I västra Värmland är antalet sparvhökar konstant på en del håll, mins
kande på andra håll. I Söclermanlancl är sparvhökstammen svag och antalet sparv
hökar har på ett mycket oroande sätt minskat i nynäshamnstrakten. Arten var här 
för något 10-tal år sedan en mycket vanligare häckfågel än vad elen är i dag. Från 
stockholmstrakten och västeråstraktcn rapporteras likaledes kraftiga nedgångar i häck
fågel beståndet. För södra Medelpad och Norrbottens Hin anges också minskning. 

Det flyttande beståndets storlek kan uppskattas på basis av sträcksiffrorna från 
Falsterbo. En jämförelse mellan de tidigare och senare å1·on visar, att medeltalet ut
Aträckandc por år sjunkit till ungefär hälften från 7-8000/år till ca 4000/år. (Vår Få
geh·ärlcl 25:315-326). 

Att döma av de relaterade rapporterna synes tillståndet för de häckande bestån
den av 8parvhök och duvhök i landet vara synnerligen oroväckande. Till detta kom
mer att endast ett fåtal duvhökar flyttar ur landet vintertid, \'arför elen vinterjakt 
i S,·erige som f. n. bedrivs i relativt stor omfattning torde drabba även elen s,·enska 
stammen. 

En stor del av hökfångsten sker med s. k. hökfällor, vilka ofta fungerar som åtlar 
och därför drar till sig ett stort antal hökar. Yid jakt med skjutvapen torde i prakti
ken iiven andra rodåglar bli utsatta för beskjutning, då många jägare uppenbarligen 
har svårt att skilja roYfågelarterna åt. 

S,·erige har även ett internationellt ansvar i detta sammanhang. Från många andra 
hinder rapporteras, att rovfågelstammen minskar. En tydlig tendens till utökat rov
fågelskydd kan skönjas och allt fler länder utfärdar bestämmelser för totalskyclcl för 
rovfågel. Vid elen internationella fågelskyddskongressen i Buclapest i maj detta år, 
där bl. a. en rad statliga representanter var närvarande, gjordes ett starkt uttalande 
mot jakt på rovfåglar. Don av kongressen enhetligt antagna resolutionen angående 
fullständigt skydd för rovfåglarna kommer snart att distribueras till de europeiska 
regeringarna. 

Föreningarna anser, att all jakt på rovfågel principiellt bör vara förbjuden. Ett 
förändrat synsätt på rovfåglar och rovdjur börjar glädjande nog göra sig gällande i 
vårt land. Föreningarna har med tillfredsställelse noterat, att Statens naturvårdsverk 
i sin slu·i,·else till Konungen angående jakttider för jaktåret 1968/69 har föreslagit att 
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sparvhöken skullo fridlysas. För duvhöken har verket däremot föreslagit jakt under 
tiden januari-mars. Mj 

l\Iecl anledning av det ovan anförda får Sveriges Ornitologiska Förening och S,·en
ska naturskyddsföreningen i nnderdånighet hornställa, att Eders Kungl. J\Iaj:t måtte 
totalfricliysa duvhök och sparvhök.>> 

Kungl. l\Iaj:t har överlämnat SOF:s och SNF:s framställning till statens natur
vårdsverk. 

Naturvårdsverket har i skrivelse elen 1.8.1968 till Svenska Jägareförbundet uttalat 
bl. a., att verket finner SOF:s och SNF:s skrivelse alarmerande. Naturvårdsverket 
anser det angeläget att frågan om ytterligare skydclsåtgärcler närmare utreds, varvid 
ett intimt samråd mellan jägareförbundet, SOF och SNF är önskvärt. Det bör enligt 
naturvårclsverket övervägas huruvida inte en mera omfattande rapportinsamling bör 
läggas till grund för frågans fortsatta bedömning. Naturvårdsverket hemställer att 
jägarförbundet behancliar ifrågavarande problem och andra förslag i fråga om all
männa jakttider. 

SOF kommer att fortsätta sin bevakning av jaktticlsfrågorna inte minst betr. duv
hök och sparvhök. För jaktåret l.7.1969-30.6.1970 önskar naturvårdsverket förslag 
senast den 31.3.1969. Styrelsen för SOF är tacksam för förslag från mecliemrnarna i 
alla jakttidsfrågor inom SOF:s område. 

S. H. 

Förslag om gemensamma åtgärder till skydd av flyttfåglar utanför Norden 

Medlemmen i Nordiska rådet, vice häradshövdingen Os�rn KocK i Lahtis, har före

slagit i Nordiska rådet, att rådet måtte rekommendera regeringarna i de nordiska 

länderna att gemensamt vidta åtgärder i syfte att skydda nordiska flyttfåglar utanför 

Norden. Till stöd för förslaget har KocK anfört i huvudsak: 

>>Det är känt att den del av de nordiska ländernas fågelbeståncl, som övervintrar på 
sydligare breddgrader, årligen utsätts för en allvarlig åderlåtning som en följd av elen 
omfattande småfågelfångst som bedrivs i vissa av de mellan- och sydeuropeiska län
derna. Denna i system satta fångst bottnar i en för nordiskt tänkesätt främmande 
åskådning, enligt vilken elen lokala befolkningen sedan gammalt funnit det naturligt 
att fånga de flyttande småfåglarna företrädesvis till människoföda. Denna verksam
het har dock under senare år mera antagit en industriell prägel och avsevärt ökat i 
omfattning. Mest utsatta är tyvärr sångfåglarna, som utgör en integrerande bestånds
del i naturbilden i de nordiska länderna under sommarhalvåret. Det är därför natur
ligt, att vidsträckta medborgarkretsar i de nordiska länderna ser med djup oro på de 
konsekvenser denna fångstverksamhet på sydligare breddgrader kan få för sångfågel
beståndet i Norden. Denna opinion kan falla tillbaka på en tradition ända från clr 
Axel Munthes framgångsrika kampanj för fredning av övervintringsområdena på 
Capri, vilka tyvärr i dag igen torde vara öppna för fångst. 

De mest alarmerande fångstrapporterna har på senaste tid inlöpt från :i\Iellaneu
ropa. Sålunda fångas enligt uppgift årligen enbart i Belgien ca 1-! miljoner sångfåglar, 
av vilka de flesta kommer från de nordiska länderna. De fångas i stora nät när de fly
ger in över belgiska gränsen mot Väst-tysk.land och Nederländerna, där dylik fångst 
numera är förbjuden. Många fåglar omkommer redan i fångstskedet och de som inte 
genast avlivas för leverans till avnämare förvaras i burar, varvid de utsätts för en 
behandling, som rimmar illa med i varje fall nordiska djurskyddsbegrepp. 

Olika naturvårdande och djurskyddsorganisationer har upprepade gånger förgäves 
gjort framställningar till motsvarande organisationer och myndigheterna i de länder, 
där dylik fågelfångst bedrivs. Enligt undertecknads uppfattning behövs en kraftful
lare insats från de nordiska ländernas sida. Med tanke på den enhetliga opinionen i de 
nordiska länderna i denna sak och frågans betydelse för naturvården i Norden bör 
möjligheterna till en gemensam insats från de nordiska ländernas regeringars sida 
exempelvis i form av en hänvändelse till de länders regeringar, i vilka fångst av nor
diska flyttfåglar i större omfattning förekommer, prövas. >> 
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SOF har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på förslaget och därvid an

fört: 

>>SOF finner syftet med förslaget vara angeläget och gagna intresset för ökat fågel
skydd i de tider när verkningarna av biocidförgiftningarna alltjämt är avsevärda. 
SOF vill därför varmt tillstyrka förslaget och ställer sig helt bakom de skäl som an
förts till stöd för förslaget. 

Betr. formerna för åtgärder har i förslaget nämnts hänvändelser till de länders 
regeringar, i vilka fångst av nordiska flyttfåglar i större omfattning förelrn=er. SOF 
anser denna form vara elen som bör ko=a i fråga i första hand. Såvitt SOF känner 
till är det i huvudsak i Belgien samt inom vissa delar av Medelhavsområdet (Italien, 
Tunisien, Cypern och Libanon) som fågelfångst förelrn=er i en omfattning som 
måste anses vara alltför stor. 

I Belgien och Italien pågår aktioner för att inskränka fågelfångsten. Förutsättning
arna för att vinna gehör med hänvändelser till dessa länders regeringar ter sig därför 
särskilt gynnsamma. 

En annan välgrundad åtgärd från de nordiska länderna är att med kraft stödja på 
området Yerksamma internationella organisationer, nämligen International Council 
for Bird Preservation (ICBP), International Wildfowl Research Bureau (Iv\TRB) och 
International Union for Conservation of Nature and Natura! Rescurces (IUCN). 

Yiclare är det angeläget att de nordiska länderna sluter upp kring den europeiska 
kom·entionen för skydd av >>våtmarker>> (grundsjöar, träsk, myrar osv.) som förbereds. 
En sådan konvention kommer att få stor betydelse för skydd av fåglars prodnktions-, 
ruggnings-, flyttnings och övervintringsområden inom Europa. 

I sammanhanget vill SOF erinra om den stora vikten av att samtliga nordiska län
der ratificerar 1950 års fågelskyddskonvention. En nordisk enighet om denna kon
vention ger väsentligt ökad tyngd åt de i det föregående föreslagna åtgärderna. 

Aktioner i enlighet med det anförda syns f. ö. vara särskilt lämpliga inför det före
stående europeiska naturvårdsåret 1970.>> 

Nordiska rådet beräknas komma att behandla förslaget vid sin session i mars 1969. 

S.H. 

Sveriges Naturvårdsfonds förvärv av skärgårdsfastighet 

Sveriges Naturvårdsfond tillkom i nov. 1957. Fonden utgör rättsligt sett en stif

telse med uppgift att åt framtiden bevara och rätt vårda omistliga, av utvecklingen 

ännu orörda eller på annat sätt hävdade naturtillgångar såsom bl. a. botaniskt märk

liga platser, för fågellivet betydelsefulla skärgårdar, häclmings- eller rastplatser. 
l\Iedlemmar av stiftelsen är - förutom Svenska Naturskyddsföreningen - Skid- och 

Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, SOF och Sveriges Skogsvårdsförbund. 
I okt. 1967 förvärvade fonden fastigheten Ytterö (Kråkarö 1: 20) med kringliggande 

öar och skär i Gryts skärgård, Östergötlands län, för 125.000 kr. Kungl. Maj:t har i 
jan. 1968 beviljat bidrag till förvärvet med 60.000 kr., vilket belopp dock inte kom

mer fonden till handa förrän området förklarats som naturreservat. 

Fastigheten har en total areal av 40 ha. Själva huvudön är bevuxen med blandskog 
och har en intressant liten insjö samt en tämligen rik fauna med bl. a. utter, morkulla, 

sjöfågel av olika slag och ett rikt fiske. Huvudön har en utmärkt hamn och brygga 
samt stuga, gäststuga och sjöbod. Att området kunnat förvärvas av fonden får i hög 

grad tillskrivas lektor VIKING OLSSON, Finspång, vilken också torde vara den främste 

kä,rnaren av området med dess växt- och djurliv. 
BHG 
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Kvantitativa häckfågelinventeringar 

F ö r s t a i n t e r n a t i o n e l l a s y m p o s i e t f ö r h ä c k f å g e I t a x e

r i n g a  r. - Under veckan 28 juli-3 augusti 1968 samlades ett 25-tal specialister på 
kvantitativa fågelinventeringar i Hilleröd, Danmark, för att diskutera resultat och 
metoder inom detta forskningsfält. Symposiet arrangerades på initiativ av British 
Trust for Ornithology. För de lokala arrangemangen svarade Dansk Ornithologisk 
Forening. Delegater från Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Norge, Storbritan

nien, Sverige och USA var närvarande. Sverige representerades av ANDERS ENEMAR. 
ERIK :N°YHOLM, HA..."'sS KÄLLANDER och SÖREN SVENSSON. 

B a k g  r u n cl: b r i s t  p å k v a n t  i t  a t i v a cl a t a. - Inom tYå verksam
hetsonU'åden börjar man känna ett mycket starkt behov av detaljerad och exakt 

kunskap om fågelfaunans kvantitativa sammansättning, om de enskilda populatio
nernas numerärer i olika biotoper samt om fluktuationerna i antal från år till år. För 

det första behövs sådan kunskap för att klarlägga en rad frågeställningar inom elen 

grundläggande teoretiska populationsekologin. För det andra är sådan information av 

utomordentligt stor betydelse inom miljövården, både på forskningssidan och i denna 

forsknings praktiska tillämpningar. 
Bristen på exakta kvantitativa data ställdes som bekant i blixtbelysning i biocid

debattens inledningsskede. I många fall kunde man från naturvårdshåll inte med 

exakta siffror underbygga påståendena om att vissa fågelpopulationer minskat, något 

som självfallet försvagade argumentationen. Det är helt uppenbart att man som un
derlag för en rationell planering av våra naturresursers utnyttjande måste äga en 

ingående kännedom om antalet djur och växter av olika arter, som lever i olika mil
jöer och även känna till inom vilka ramar de normala antalsvariationerna spelar. 

Utan sådan kunskap är det omöjligt att avgöra vilka verkningar, som åtgärder av 
olika slag haft på faw1an. Det är också omöjligt att bedöma vilka verkningar en pla

nerad åtgärd kommer att få. Brist på kunskap i nämnda avseenden försvårar i hög 

grad rationell och avvägd planering för framtiden. 

I n t e r n a t i o n e 11 s a m o r cl n i n g. - Endast i några få länder pågår redan 
nu omfattande kvantitativa häckfågelinventeringar, men flera länder står redo att 

sätta igång planerandet av nationella inventeringsprogram. Symposiet såg sig därför 

ha två huvuduppgifter. Det gällde att stimulera dessa planer, så att de kunde reali
seras så snart som möjligt, samt också att ko1nma fram till en rekommendation be
träffande metoderna, så att åtminstone någon form av internationell standardisering 
och samordning av verksamheten kan komma till stånd. 

Symposiet inleddes med en serie föredrag över situationen i olika länder. Vidare 

behandlades olika inventeringsmetoder, specialundersökningar och allmänna popula
tionsekologiska frågeställningar. Diskussionerna ledde fram till att två viktiga steg 

togs, nämligen en rekommendation beträffande inventeringsmetodiken samt etable

randet av en kornmitte att leda det internationella samarbetet. 

Ka r t e r i n g s  m e t o d e n  s t a  n d a r  cl. - Symposiet beslöt att rekommen

dera karteringsmetoclen som standardmetod för inventeringar i sådana fågelsamhäl

len, där elen är lämpad, dvs. i huvudsak i småfågelsaml1ällen med revirhävdande 
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arter. Ett förslag till internationell standard betr,iffande val av pro,)·tor, fältarbets

metodik, registrering, bearbetning, utv,irdering och resultatpresentation utarbetades. 

Detta förslag cirkulerar för närvarande bland experterna på området för kommen
tarer. Det kommer att publiceras, då det antagits. Linjetaxeringar av olika slag be

dömdes utgöra ett värdefullt komplement till karteringar. Linjetaxeringar samt andra 

inventeringsmetoder skall på ett senare stadium bli föremål för internationell behand
ling. 

I n t e r n a t i o n e 11 k o m m i t t e. - För att leda och samordna det interna

tionella samarbetet och underlätta kontakter och informationsflöcle mellan olika 

länder skapades en organisation av följande struktur. I varje land utses en nationell 

kontaktman som dels svarar för elen nödvändiga sa1norclningen och infornmtionen 

inom landet och dels står i kontakt med en internationell kommitto av följande sam

mansättning. 

Ordförande SÖREN S,ENSS0N (Sverige) 

Sekreterare KENNETH WILLIAMSON (England) 

Övriga medlemmar CAMILLE FERRY (Frankrike) 

ANDERS HOLM JoENSEN (Danmark) 

CHANDLER s. ROBBINS (U. s. A.) 

HANS OELKE (Väst-Tyskland) 

DAVID LEA (England, med speciell uppgift att handha natur

vårdsfrågor) 

Kormnitten skall ha i uppgift att samordna inventeringsverksamhctcn på det inter

nationella planet, bistå nationella organisationer som startar eller bedriver i1n-cnte

ringsverksamhet, underlätta och stimulera informationsutbyte, i egen regi bedriva 

informationsverksamhet samt arrangera internationella symposier och andra sam

mankomster för att samordna och stimulera inventeringsverksamhet på vetenskaplig 

basis. 

Kormnitten fick i uppdrag att vidtaga åtgärder för publicering av resultaten från 

detta första symposium, kontakta nationella organisationer för att organisera nätet 
av nationella kontaktmän samt arrangera ett andra internationellt inventeringssym

posium i anslutning till ornitologkongressen i Haag 1970. 

V a  cl s k a  11 v i  g ö r a  i S v e r i g e? - I vårt land är inventeringsverksamhe

ten blygsam. Långsiktiga inventeringsprogram inom häckande fågelpopulationer på

går så vitt jag känner till bara på en handfull lokaler. Vi måste under de närmaste åren 

få igång kvantitativa häckfågelinventeringar i stor skala. Detta betyder, att ett n�i;t 

arbetsfält måste öppnas inom fältornitologin. Amatörerna måste mobiliseras, en nöd

vändig förutsättning för framgång. 

Planerna för hur inventeringsarbetet i Sverige skall läggas upp kommer att uta1·be

tas under 1968-69 med försöksverksamhet under häckningssäsongen 1969. Jag åter

kommer i Vår Fågelvärld med ytterligare upplysningar i detta ärende. Bl. a. a,·ser 

jag att ge dels en kort sammanfattning över de inventeringar som till dags dato ut

förts i landet samt dels också ge en ingående redogörelse för de inventeringsmetoder 
som kan komma i fråga. 
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Det är av stort intresse att kartlägga i vilken omfattning kvantitativa inventeringar 

pågår i landet. Jag vore därför mycket tacksam för upplysningar rörande lokaler, 

hiotoptyper samt startår liksom framtida planer för alla pågående inventeringar. 

Personer som är intresserade av att deltaga i det lrn=ande programrn.et kan redan 

nu kontakta undertecknad. Det är värdefullt att på ett tidigt stadium få veta vilken 

respons en appell om deltagande kan tänkas få och dessutom bchö,-s ett antal ornito

loger för försöksverksamheten lrn=ande säsong. Skriv till undertecknad under ad-

ress Zoologiska institutionen, Helgonavägen 3, 233 62 Lund. 
SöREX SVE:KSSOX 

Fågelstationskonferens i Örebro 

På initiativ av Sveriges Ornitologiska Förening inleddes 1964 en form av samarbete 

mellan Sveriges fågelstationer, genom att representanter för dessa samlades till en 

konferens i Karlskrona med Torhamns fågelstation som värd. Två år senare stod Tå

kerns fågelstation för värdskapet, medan i år Föreningen K vismaro Fågelstation hade 

nöjet arrangera don tredje fågelstationskonferensen, som hölls i Örebro och Kvisma

ren över veckoslutet 8-9 juni. 

l\Iötet inleddes med en aktuell redogörelse för verksamheten hittills under året vid 
de på konferensen företrädda stationerna Torhamn, Ottenby, Tåkern, Hartsö-Enskär, 

Hammarön och Kvismaren (tyvärr hade inga representanter från Falsterbo och Get

terön infunnit sig). Därpå orienterade chefen för Ringmärkningscentra.Jen, STEX Ös

TERLÖF, om den aktuella situationen på ringmärkningsfronten. 

Därefter diskuterades en samordning av arbetsprogram i fågelstationsverksamhe

ten. Speciella svårigheter existerar då det gäller att konstruera en meningsfull och 

lättarbetad registrering av ringmärkta och observerade fåglar. Yidare berördes fågel
stationernas årsrapportoring samt utökat samarbete i personalärenden. 

Efter nära sex ti=ars givande debatt förflyttade sig konferensdeltagarna till Res

taurant Bergsmannen, där Örebro stad bjöd på middag. Vid 21.00-tiden vidtog exkur

sion till Kvismaren, där en del av Kvismare fågelstations inventeringsområden pre

senterades och nattkonserten av gräshoppsångare och kornknarr avlyssnades. 

ROGER GYLLIX 

,>Operation falkbevakning •> våren 1968 

Yåren 1967 genomfördes kontinuerlig bevakning vid en häckningsplats för pilgrims

falk i norra Halland med en flygg unge som resultat (jfr VF 26 (1967): 380-381). Även 
under våren 1968 genomfördes med hjälp av många frivilliga krafter dygnet-runt-be

vakning vid Hallands sista häclrningsplats för pilgrimsfalk. Då aktionen återigen lyc

kades - en unge kunde lämna boet i slutet av juni - ko=er beyakningen att fort

sätta instundande vår. Händelseförloppet våren 1968 vid det bevakade boet återges 

här i all korthet. 

Redan i slutet av februari dök falkarna upp vid berget och påbörjade nästan genast 

en intensiv förclrivningskampanj mot det häckande korpparet, som i år hade återtagit 

sin gamla boplats - där falkarna häckade förra året, Korparna fick snabbt överge sin 

äggkull men byggde ett nytt bo och lade nya ägg ett par hundra meter längre bort i 

berget. Den 11 april iakttogs parning mellan falkarna, och omkring elen 13-15 april 

beräknas de första äggen ha lagts. Från elen 12 april till slutet av maj hölls berget under 
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ständig bevakning dag och natt. :Många gånger, då det var svårt att i tid få fram folk, 

fick skogvaktare ERIK SELVEN, Tvååker, och EVERT BENGTSSON, Träslövsläge, rycka in. 

Inga direkta intermezzon inträffade under bevakningsarbetet, vari drygt ett 45-tal 

personer deltog. Ekonomisk hjälp har erhållits från Sveriges Ornitologiska Förening, 

Kungliga Vetenskapsakademien och genom olika personer från hela landet. 

Falkarna lade två ägg och lyckades kläcka ut dem i mitten av maj - exakt datum 

var svårt att få fram, då man inte kunde se ungarna, förrän de var ett par veckor 

gamla. Båda ungarna växte ordentligt under vederbörlig kontroll från falkbevakarna, 

men den 7 juni försvann av helt oförklarlig anledning en av ungarna. Just de1ma dag 

,·ar berget obevakat, och det finns risk för, att en unge blev >>stulen>>. För närvarande 

Yet ingen, Yad son, har hänt, n1en efterforskningar pågår. Den kvarvarande ungen 

kunde i vilket fall lämna boet i slutet av juni och sågs sedan, förutom vid berget, på 

ett par lokaler utmed Hallandskusten. 

En viss bevakning, åtminstone under helgerna, har vidare genomförts på en häck

ningslokal i Bohuslän och tidvis vid ett annat falk.berg i Västergötland. Kontinuerlig 

bevakning genomfördes under en tid vid ett bo i Södermanland, men här Illlsslycka

cles häckningen troligen på grund av biociclförgiftrung. På västkusten fanns det i år 

fem par häckande pilgrimsfalk, som tillsammans fått ut minst fem ungar på vingarna. 

Ä,·en under våren 1969 kommer >>Operation falk.bevakning>> att genomföras, om 

tillräckligt många personer ställer upp. Det är tyvärr en aktion som behövs för att 

rädda en av vårt lands sällsyntaste rovfåglar. Liksom förra året står >>Falkfonden» 

öppen för bidrag i alla former, postgiro 72 00 82, Göteborgs Ornitologiska Förening,c/o 

,Civ. ing. RALF LENNERSTEDT, Wieselgrensplatsen 13, 417 17 Göteborg. 

Våra rovfåglar 

PETER LINDBERG 

Kaggeledsgatan 3, 

416 74 Göteborg. 

Tel. 031/25 40 53 el. 71 52 l!). 

En elegant färgplansch, som i ord och bild presenterar de svenska rovfåglarnas 

fältkätmetecken. Namnen HARALD "\VIBERG (illustrationer) och ERIK ROSENBERG 

(text) garanterar en korrekt och dekorativ presentation! 

Format 50x60 cm, spritlackerad, rnetallist upp- och nertill. Pris kr 10: - . Kan 

rekvireras direkt från 

S v e  n s k a X a t u r s  k y cl d s f ö r e n  i n g e n, R i d d a r g a  t a  n 9, 1 1 4 5 1 

S t o c k h o I m eller genom bokhandeln. 

Fritidsbebyggelsens avloppsproblem 

Allt fler vill ordna det bekvämt för sig i sina fritidshus. Först vill man ha avlopp 

från diskbänk och tvättställ. Därefter önskar man dra in ri1mande vatten och sen 

ligger det nära till att installera wc och bad- eller duschrum. Och många planerar att 

använda sin fritidsstuga som fast bostad på gamla dar. 

Detta är redan på sina håll ett oroväckande problem i många kommuner genom 

att det anläggs fler och fler »vilda>> utsläpp utan tillstånd från hälsovårdsnämnd . 
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:;\Ien hur ska då de här frågorna lösas? En första information till den enskilde lämnas 

i en liten skrift >>Fritidsbebyggelsens avloppsproblem>> som Vattenvärnet givit ut med 

stöd av Statens naturvårdsverk. 

Den berättar om lagstiftning, skadeverlu1ingar genom avloppsvatten, olika alternativ 

för att lösa klosettfrågan, rening av avloppsvatten och åtskilligt annat. Det är saker 

som man måste ha reda på innan man vidtar de åtgärder för att höja standarden 

inomhus som på ett ödesdigert sätt kan försämra standarden utomhus. 

Det är Vattem·ärnets förhoppning att broschyren ska köpas in av hälso- och 

byggnadsnämnder för gratis utdelning t,ill intresserade. Den kan också rekvireras 

direkt från Va t t e n v ä r n e t. I senare fallet sker det genom att sätta in 1: 50 (inkl. 

porto) på Vattenvärnets postgiro 554 42. 

Inför avslutad era 

:.\Ied detta häfte lämnar undertecknad huvudredaktörskapet för Vår Fågclvärld. 

Detta sker efter sex års verksamhet, en period lång nog att både ge möjligheter till 

tillbakablickar och bedömningar av den redaktionella aktiviteten, liksom av tidskrift

ens funktion och betydelse för svensk ornitologi och därmed förbunden förenings

,·erksamhet. l\Ien också tillräckligt lång för att ha skapat en emotionell bindning 

därtill, och därmed en känsla av saknad inför förändringen. 

Det finns många uppfattningar om en tidskrift. En del människor har tron att 

densanuua helt och hållet är en redaktionell produkt, ancha överbetonar omvänt 

skribenternas roll. I en tidskrift som Vår Fågelvärld, helt utan möjligheter till eko

nomisk styrning av innehållet ( = arvoderade beställningsartik.lar) är innehållet som 

sådant främst beroende av elen spontana manustillströmningen. Detta utesluter dock 

ej, att redaktionen i mån av tid och ork med författargenerositeten för ögonen kan 

hemsöka lämpliga uppsatsskrivare i syfte att balansera ämnesfördelning och fram

ställningssätt. I tider av god manustillströmning ges bättre möjligheter till sovring, 

eljest omvänt. Ej alltid är emellertid insända artiklar sådana, att de direkt kan re

digeras och lämnas till sättning. I många fall undrar man, om manuskriptet efter 

redaktionell >>misshandling,> skall igenkä1mas av vederbörande författare, men uppen

barligen uppfattas omskrivningar, strylmingar, nyskrivna avsnitt, ny- eller omteck

nade illustrationer etc. i de flesta fall enbart positivt. 

För att tjäna Sveriges Ornitologiska Förenings program har tidsluiften det dubbla 

syftet att dels vara ett forum för svensk vetenskaplig ornitologi, att dels utgöra ett 

kontaktblad och föreningsorgan med populärvetenskapliga och informativa uppgifter. 

Vilken målsättning och strävan har då den nuvarande redaktionen under sitt arbete 

haft för ögonen? En avvägning av innehållet efter skisserade riktlinjer påverkas och 

bestämmes givet,·is av det spontant inströmmande artikel- och meddelandemateri

alet. Att inom den därav bestämda ramen söka tillfredsställa medlemmarnas och 

skribenternas intressen, liksom ornitologföreningens intentioner är redaktionens upp

gift. :'IIen medlemmarnas uppfattning om skilda artiklar växlar, vad som uppfattas 

som alltför enkelt och populärt av den ene, är motsatsen för den andre. 

Tidskriften kan till följd härav i vissa stycken direkt motverka föreningens in

tresse. I detta fall tänker jag på dess medlemsvärvande funktion, Alltför vetenskap

liga artiklar och sådana på främmande språk verkar ej sällan i motsatt ril,tning. 

Ansvaret såsom avnämare för den svenska vetenskapliga ornitologin kan dock ej 
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negligeras. )len samtidigt får givetvis ej heller elen mecllemsYäl'\"andc funktionen 

och med.lemmarnas berättigade kraY på ett innehåll som svarar mot deras intre,�en 

negligeras. Många gånger känner sig därför redaktionen som åsnan mellan tYenne 

hötappar. 

Vår Fågelvärlcl är en tidskrift med både tradition och vetenskapligt internationellt 

gott rykte. Det förstnämnda har delvis hindrat en layout-förändring, och jämte det 

senare och kraYet från svenska Yetenskapliga ornitologer, hindrat en alltför långt 

driven popularisering. I och med arbetet på att skapa en samskandinavisk, ornito

logisk facktidskrift tog fast form, förändrades läget. Denna skrift kommer att bli 

en avnämare för tyngre artiklar och i motsvarande grad kan Vår Fågelvärld popu

lariseras. Med dessa möjligheter för ögonen har under senare tid arbetats för en ge

nomgripande omläggning av Yår Fågeh·ärlds utseende, typografi och i1mehåll. Dt>tta 

kommer att från och med år 1969 sätta sin prägel på tidskriften och helt säkert er

bjuda rika möjligheter till en mecllemsvinnande politik. 

I detta sammanhang vill jag framföra ett varmt tack till kollegorna inom redak

tionskommitten, både de - K. FREDGA, J. '"· )faSCHER och STAFFA:N' ULFSTRAXD 

- som hade vänligheten att från föregående >>regim>> kvarstanna under mitt första 

år som redaktör, vilket Yar av största värde för övervinnandet m· initialsYårighe

tcrna, och de - s. ANDERSSO:N', 0. PEHRSON och B.-O. STOLT - som tillträdde där

efter och intill nu utgjort en värdefull och skicklig medarbetarstab. 

Utan tryckeriet ingen tidskrift. Men utan tillmötesgående kontaktmän kan föclel

se,·ånclorna förenade med varje nytt häfte bli outhärdliga. Faktor "\Y. LUNDDERG 

(men under senare tid också faktor K.-E. ELIASSON) är elen som svarat för elen prak

tiska, personliga kontakten och med förståelse sökt påskynda händelseförloppet när 

värkama varit starka, men detta till trots ticlskriftshäftet a,· skilda anledningar ej sett 

dagens ljus \'id väntad nedkomsttid. 
SYE:N' ::\fATHIASSOX 

F öreningsnotiser 

Årsavgifterna 1969 

;\Ied detta häfte följer ett inbetalningskort för bland annat årsavgift 1969. )Ied

lemmarna uppmanas enträget att am·äncla detta kort och göra inbetalningen så snart 

som möjligt. Postens kvitto fästes på baksidan av det vid inbetalningskortet fästade 

medlemskortet, som skall avrivas före inbetalningen. Inbetalning mot postförskott 

medför extra kostnader för såväl föreningen som elen enskilde medlemmen och därtill 

mycket arbete för föreningens funktionärer. Även familjemcd.lemsm·gifter inbetalas 

till SOF:s postgirokonto 19 94 99. 

:i\Iecllemsavgiften är 25 kronor; familjemedlem betalar 4 kronor. Samma avgifter 

gäller i utlandet. 

Nya medlemmar är välkomna; anmälan kan ske på vanligt inbetalningskort. 

Ny ständig medlem 

Som ständig medlem i SOF har gått in ingenjör ANDREAS MELLQUIST, Hägersten. 

380 



Vår Fågelvärlcl 27 (1968) 

Ornitologresa till medelhavsområdet våren 1969 

SOF:s styrelse undersöker för närTarande möjligheterna ordna en sällskapsresa till 
n,1gon fågellokal i medelhavsområdet Yåren 1969 (troligast de två första veckorna i 
maj). Ytterligare informationer kommer i YF 1/196(). 

Fågel tidskrift 

:.\I e cl cl e I a n d e n f r å n S k å n e s o r n i t o I o g i s k a f ö r e n i n g - heter 
<'Il liten fågelticlskrift, som utkonuner fyra gånger per år, sammanlagt omkring 80 
sidor. Häftena 1. 2 och 3 1968 innehåller bl. a. följande artiklar: ,>Fåglar vid Helgeå 
nwllun BrobJ· och Knislinge•>, ,>I1n-cntcringen Skånes häckfåglar,>, >>Invasion av pärl
uggla vid Falsterbo hösten 1()67•>, >>Hammarsjön-Araslövssjön och Flonunen-Fotcvi
kt'n. tn\ internationellt sett skyclcls,·ärcla områden,,, >>Sångsvanen som skånsk häck
fagcli>. 

P,·cnwnerera på :.\Ieclclelanclen från Skånes ornitologiska förening genom att insätta 
kr G:- på postgiro 24 51 88, Skånes ornitologiska förening, Malmö. 

Erbjudande! 

Skånes Ornitologiska Förening har i sitt arkiv ett antal övertaliga särtryck av upp
satsserien »:.\Icddelanden från Falsterbo fågelstatioll>), som bl. a. innefattar redogörel
ser för stationens regelbw1clna striickobservationer 1()49-1960 och ringmärknings
verkrnmheten 19-!i-1964, samt f. ö. arbeten huvudsakligen berörande flyttfågelpro
blem. Enligt styrelsens beslut erbjuds dessa till inl,öp åt intresserade ornitologer och 
sammanslutningar; priset är för hela serien kr. 50:-, för enstaka särtryck kr. 1:50 
ut01n meddelande nr 19 som har bokform och betingar kr. 15:-. Stencilerad lista 
ö,·er i serien ingående arbeten (38 st.) översändes på begäran. Spekulanter på hela 
serien tillgodoses i första hand. Anmälningar skall insändas till föreningens arkivarie 
dr ALF 'WALLERSTRÖllI, '\Yarholms väg 6 c, 223 65 Lund. 

Äldre årgångar av VF 

Försäljning och distribution av äldre årgångar av Vår Fågclvärlcl ombesörjes av 
f;OF:s expedition, Östermalmsgat. G5, Stockholm Ö, postgiro 19 94 99. Rek\'isition 
Rker enklast genom att sätta in erforderligt belopp på SOF:s postgirokonto. Glöm 
ej att ange vad beloppet avser! 

För årgångarna har fastställts priser enligt en fast skala, som stiger i elen mån an
talet ex. av en årgång minskar. Den som vill komplettera med äldre årgångar av tid. 
s-kriften gör därför klokt i att snarast göra sin reln-isition. Priserna är nu: 

Arg. 1942 30:- Arg. 9 1950 15:-
Arg. 2 1943 Ej till salu fu'O' 

o· 
10 1951 50:-

Arg. 3 1()44 Ej till salu Arg. 11 1952 Ej till salu
Arg. 4 1945 15:- Arg. 12 1953 30:-
Arg. 5 1946 Ej till salu Arg. 13 1954 15:-
Arg. 6 1947 10:- Arg. 14 1955 5:-

Arg. 7 1948 10:- Arg. 15 1956 10:-
Arg. 8 1949 15:- .Årg. 16 1957 5:-
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FÖRENINGSXOTISER 

Arg. 17 1958 5:- Arg. 22 1963 10:-
Årg. 18 1959 Ej till salu Årg. 23 1964 18:-
Arg. 19 1960 Ej till salu Arg. 24 1965 18:-

Arg. 20 1961 8:- Arg. 25 1966 25:-
Arg. 21 1962 8:- Årg. 26 1967 25:-

.Av årg. 3 (1944) finns alltjämt ett ringa antal häften (m· 3 och 4) liksom a,· ärg. 
11 (1952) och 18 (1959) nämligen häfte 2, 3 och 4. Vidare finns av ärg. 19 (1960) ett 
antal häften (nr 3 och 4). Priset per häfte är 5 kr. 

Den som beställer minst 5 årgångar får 20% rabatt på priset, dock ej på årgång 
som betingar ett pris av lägst 30 kr. 

Påminnelse 

I årets första häfte av tidskriften återfinnes på sid. 95 en uppmaning att rapportera 
alla g r ä s h o p p s å n g a r e  och k o r n k n a r r a r, som noteras under 1968. 

Redan i början av juli dök de första rapporterna upp. Eftersom en totalrapportering 
eftersträvas kan det dock vara skäl att påminna om undersökningen, vars resultat 

avses publiceras så snabbt som möjligt och i stort sett efter samma mönster som elen 
undersökning, som utfördes 1957 (VF 16:269-287). Den sistnämnda gav en glädjande 
hög svarsfrekvens och det är vår förhoppning att resultatet inte skall bli sämre denna 

gång. Förutsättningarna borde vara goda med den fantastiska tillgång på skickliga och 
energiska fältornitologer vi nu har. 

Rapportera därför alla gräshoppsångare och kornknarrar och angiv datum, lokal 
och, om än grovt, biotop till undertecknade under adress Zoologiska institutionen, 

Fjärde Långgatan 7 B, 413 05 Göteborg. 

AXDERS EXE,IAR & HAXS K.U.LANDER 

Upprop 

Nö t k r å k a  (Nucifraga cai·yocatactes). - Nötkråkor har under hösten 1968 haft 
en invasionsartacl förekomst inom stora delar av landet. Alla observationer av denna 

fågel från sommaren 1968 - sommaren 1969 från såväl Sverige som utlandet liksom 
även äldre observationer, som kan tänkas vara av intresse, är därför önskvärda och 
mottages med största tacksamhet. Förutom uppgifter om tidpunkt, plats och antal 
önskas även upplysningar om uppehållsplatsens biotop (terrängtyp), eventuell sträck
riktning samt om möjligt även rastillhörighet med redogörelse för hur artbestämning 
skett. 
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Vår Fågelvärld 27 (1968) 

S t o r  p i p  I ä r  k a (Anthus novaezeelandiae). - Hösten 1967 påtriiffades i Fin
land en ovanligt stor mängd av stor piplärka. För undersökning av förekomstens om
fattning vore jag mycket tacksam för möjligast noggranna rapporter om artens upp
trädande i Sverige både hösten 1967 och 1968. Av intresse är även observationer av 
A nthus novaezeelandiae/campestris. 

Jourrn HAKALA 
Universitetsgatan 29 c. B 58, 
Åbo, Finland 

0 b s e r v a t  i o n e r  a v  ö r n  M ä I ar cl a I e n. - Kontinuerliga observa-

tioner av örnbestånclet i de norra delarna av Mälaren har bedrivits sedan ett antal år. 
Verksamheten planeras att utökas, varför jag vore tacksam om alla, som ser örn på 
och vid l\lälaren, hör av sig. Noggranna observationsdata är av största värde. Speci

ellt intresse ägnas åt helgerna 14---15 december 1968, 18-19 januari och 15-16 februari 
1969, då vinterinventeringar av beståndet är planerade. Rapporter mottages tack
samt av 

LEIF E. BLO,IBERG, 

Holmvägen 1, 5 tr., 
194 00 Upplands Väsby 
Tel. 0760/805 71 

Fä rg m ä r k t a  g r å t  r u t a r  (Larns argentatus). - För en undersökning an
gåendo några aspekter på de västsvenska gråtrutarnas ekologi startade sonunaeen 
1968 färgmärkning av nämnda art, och denna märkning korruner att fortsättas de 

närmaste åren. Undertecknade är tacksam1na för alla rapporter om observationer av 
färgringmärkta trutar med uppgifter om ringarnas placering och färg. Varje trut är 
märkt med en alum.iniun,ring och en färgring på höger tars och en färgring på Yänstor. 

LARS LARSSON JAN KrnL,IAN 
Zoologiska Institutionen 
Fjärde Långgatan 7 B 
413 05 Göteborg 

0 b so r va t ö r  er sökes för tiden 15 febr.-15 maj för sjöfågelobservationer Yicl 
Bohuskusten med placering vid HålJö fyrplats utanför Smögen. Traktamente (15:-/ 
dag) jämte viss resoersättning utgår. Ytterligare informationer kan erhållas pr tel. 
031/42 U 72 el. 54 37 21. 

0Lo�- PEHRSSON 

Zoologiska Institutionen 
Fjärde Långgatan 7 B 
413 05 Göteborg 
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VF:s lokala rapportkommitteer 

Som bekant skall numera lokalfaunistiska artlistor orh notiser skickas till de lo
kala rapportkommitteernas rapportmottagare. Angående rapportkornmitteerna hiin
vi8as i önigt till YF 22 (1963):4 s. 338. Här nedan följer en sammanställning över de 
befintliga rapportkommittcernas aktuella sammansättning. 

Skåne: fil. kanel. BERITH PERSSON, Zoo!. Inst., Helgonav. 3, 223 62 Lund, SÖREN 
S\"EN�SON och HANS K,�LLANDER med PERSSON som rapportmottagare. 

G,Jtebor(lstralden: Uxo U::,.GER, Skytteskogsgatan 42, 414 7G Göteborg, STIG J ACOBs
SON och Jnnn:- STIGH med UNGER som rapportmottagare. 

Bohuslän: Herr GÖSTA NILSSON, Stora Nygatan lG A II, 431 00 Uddevalla, ROGER 
S\"EDBERG och '\\'rLHEL)l ÄNGEMARK med NILSSON som rapportmottagare. 

Södrci Älvsborys län: PER-OLA Rösrö, Islanclsgatan 2 A, 502 59 Borås, INGYAR J ARN, 
FoLKE Rösrö oc·h OLLE SANDBERG med PER-OLA Rösrö som rapportmottagare. 

BlekinJe: civilingenjör GUNNAR STRÖ)IBERG, Nya Skeppsbrogatan 1, 371 00 Karls
krona. C'ARL-IYAN CARLSSOX och SIGYARD RONNHEDEX med STRfoIBERG som rapport
n1.ottagare. 

Jönköpings län: fabrikör CARL GUSTAV ÖH:llA...'<, Box 98, 560 23 Bankerycl, KARL
ERIK JANSSON, ERIK LARSSON och JERRY NY�IAN med ÖHMAN som rapportmottagare. 

J{almartmkten och Öland: korn.minister GösTA CHRISTIANSSON, Pilgatan 1, 381 00 
Kalmar, Arrn PERSSON och PER-GUl',NAR JOHNSSON med CHRISTIANSSON som rapport-
1nottagare. 

Gotland: GösTA HAKANSSON, Tjelvarvägen 18, 621 00 Visby, KARIN JANSSON och 
STrn HöGSTRÖ)I med H..lru.NSSON som rapportmottagare. 

Östugötland: folkskollärare JAN-ÅKE HOL:l'IBRING, Fänkålsstigen 3, 582 58 Linkö
ping, YIKIXG OLSSON, CURT ABDEN, OLLE SöDERBÄCK, LARS-ERIK '\VrxE och Bo 
FAHL.-\SDER med HoL,!BERG som rapportmottagare. 

Sör/ermanland 11/om Stockholmstrakten: tandläkare LARS BROBERG, Domprostgräncl 
10, 15:! 00 Strängnäs, FOLKE ANDERSSON, HEXRY TITO)IANDER, K.IBL-ERIK FAHLEN. 
TONY HAGLUND och BEXGT LARSSON med BROBERG som rapportmottagare. 

Storl.:holmstrakten: doktor '\VoLF JExxrxG, Cirkelvägen 2, 122 44 Enskede och HA
KAN DELIN m.ed JENXIXG som rapportmottagare. 

Dppland 1ltom Stockholmstrakten: INGEMAR FRYCKLUXD, Kyrkkullen, Yaksala, Upp
sala, TORE ANDERSSON och CARL-FREDRIK LUNDEVALL med FRYCKLUND som rap
portmottagare. 

T'ci.slra Värmland: stud. ULF 0TTOSSON, Hagagatan 19 B, 652 20 Karlstad, STIG 
NORD AN STIG och PER KIJSER med 0TTOSSOX som rapportmottagare. 

Ost,-a rännland: trädgårdsmästare OLLE JONSSON, Gustavsbergsgatan 12, G81 00 
Kristinehamn, LENX.-\RT AHLEN, ULF KARLssox, THOllIAS LANDGREN och GÖSTA SA
MUELSSON med JoxssoN som rapportmottagare. 

K _iRKE.' fotograf KxuT BORG, Freclsgatan 16, 703 62 Örebro, RAGNAR EDBERG. 
ROGER GYLLIN, ERIK R08ENBERG och JAN SOXDELL med BORG som rapportmottagare. 

1·ästeråstrakten: verkmästare IL�NS AYELIN, Haga Parkgatan 6A, 723 3G Yästerås. 
BERTIL IYALLDEX, JAN HÅKANSSON, Bo Ku�rLIN, ROLF KU)!LIX och OLA BJÖRLIN 
mecl A vELIX som rapportmottagare. 

Gävleborgs län: redaktör SvEx LÖH)IA...,, Bri:inclströmsgatan 10 A, 803 54 Gä,·k. 
OLLE BERGLUND, GUXNAR BODLUND OPh E. LENNART RISBERG med LÖH)IAN som 
rapportmottagare. 

Jiedelpad: Lektor O ELOFSON, Ludvigbergsvägcn 3, 852 34 Sundsvall, och HANS 
VESTERLUND mod ELOFSSON som rapportmottagare. 

Ny redaktör 

Från och med l 969 kommer fil. lie. INGVAR LENNERSTEDT att vara redaktör och 
ansvarig utgivare för Vår Fågelvärld. :\Ianuskript, notiser och annonser sändes direkt 
till redaktören under adress Zoologiska Institutionen, Helg01rnvägen 3, 223 62 Lund. 
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Styrelseberättelse för Sveriges Ornitologiska Förening, 

verksamhetsåret 1968 

1. Allmän verksamhet. I styrelseberättelsen för 1967 framhölls att en av de angeläg
naste uppgifterna under 1968 skulle bli att söka tillföra föreningen ett ökat antal 
medlemmar på grund av det betydligt större naturintresse som numera fanns hos 
allmänheten. Såsom framgår nedan under 3. och av särskild tablå är medlemsökningen 
drygt 200 under 1968 i förhållande till 1967. Styrelsen finner detta vara tillfreds
ställande, och utvecklingen sporrar till stegrade insatser för att främja medlems
rekryteringen. 

Arbetsåret 1968 har i övrigt i huvudsak präglats av förberedelser för ny utformning 
av föreningens tidskrift (Vår Fågelvärlcl), ett vidgat engagemang i fågelskyddsfrågor, 
kontakterna med lokalavdelningar och lokalombud samt verksamheten vid fågel
stationerna. 

FöL"bereclelserna för ny utformning av Vår Fågelvärlcl (VF) har intensifierats under 
1968, och förslag har infordrats från ett flertal tryckerier betr. omslag och textsättning. 
Genom att elen blivande skandinaviska ornitologiska tidskriften, omnämnd bl. a. i 
styrelseberättelsen för 1967, kommer att publicera artiklar med vetenskaplig inriktning 
skapas möjligheter för framtiden att göra innehållet i VF mer lättillgängligt än hittills. 
VF bör innehålla vidgad information från föreningens arbete i bl. a. fågelskyddsfrågor, 
från den allmänna miljövårdsdebatten, från fågelstationerna, från föreningens lokala 
verksamhet, från verksamheten vid vetenskapliga institutioner m.m. Det svåra men 
stimulerande arbetet med förberedelserna för den nya utformningen av VF är inte 
avslutat vid 1968 års utgång. Det är dock styrelsens förhoppning att VF redan 1969 
skall kwma anpassas efter angivna riktlinjer i största möjliga utsträckning. 

På fågelskyddsfronten synes den glädjande återhämtningen inom vissa biocid
drabbade fågelstammar fortsätta. Härtill har bidragit att häckningssäsongerna 1967 
och 1968 har varit gynnsamma. Den nedgång som konstaterats i kvicksilverhalten hos 
exempelvis ringduva och duvhök är betingad dels av övergången till alkoxyalkyl
kvicksilvermeclel, dels - och kanske främst - av en mycket starkt minskad betnings
frekvens för vårutsädet. Det finns emellertid anledning följa utvecklingen med upp
märksamhet. Därvid bör beaktas följderna av att höstutsädet alltjämt betas i full 
utsträckning. Vårbetningen kan åter komma att öka. Oroväckande är vidare det 
fortsatta bruket av klorerade kolväten och andra stabila, i organismerna anrikade 
föreningar. Det friimsta hotet mot rovfåglarna ligger sannolikt numera häri. Snabba 
åtgärder är påkallade även med hänsyn till andra skadeeffekter. Det har ställts i utsikt 
att giftnämnden skall pröva dessa frågor 1969. I styrelseberättelsen för 1966 omnämn
des under punkt 1 en framställning till Kungl. Maj:t av SOF, vetenskapsakadem.iens 
naturskyddskommitte och Svenska Naturskyddsföreningen. I framställningen anfördes 
besvilr över giftnämndens beslut att tillåta fortsatt användning av vissa bekämpnings
medel innehållande kvicksilverföreningar av typ alkoxialkyl- och fenylkvicksilver. 
Regeringsrätten fann i utslag den 28 mars 1968 att besvären inte kunde upptagas till 
prövning eftersom de båda föreningarna och kommitten inte ansågs formellt behöriga 
att överklaga giftnämndens beslut. 

Av statens naturvårdsverk har SOF fått i uppdrag att utarbeta en skyddsplan för 
rastlokaler för flyttfåglar. 

I jakttidsfrågorna har SOF fått en starkare anknytning i mer officiellt sammanhang 
i och med att föreningen under hösten 1968 inbjudits att med en ledamot och en supp
leant deltaga i jakttidsbereclningen, som fyller en viktig funktion när det gäller att 
avge fö1·slag till jakttider och fridlysning m.m. av bl. a. fåglar. I jaktticlsberedningen 
ingår förutom vissa vetenskapliga experter representanter för Svenska jägareför
bundet, vetenskapsakademiens naturskyddskommitte, skogs- och lantbruksakademien, 
Svenska Naturskyddsföreningen och numera alltså också SOF. 
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I samband med årsmötet i Göteborg den 23 mars hade styrelsen överliiggningar med 
föreningens lokalavdelningar och lokalombud. Därvid diskuterades i första hand 
medlemsrekryteringen och elen nya utformningen av VF. Styrelsen vill i detta samman
hang begagna tillfället att uttrycka sin stora uppskattning av det förtjiin8tfnlla nrbPtc 
som utförs av lokalavdelningarna och lokalombuden. 

Verksamheten vid fågelstationerna har pågått i sedvanlig omfattning (se närmare 
nedan w1der 6.). Föreningen stod som inbjudare till fågelstationskonferens den 8 juni 
1968 i Örebro, där Kvismare fågelstation svarade för de praktiska arrangemangen. 
Konferensen är refererad i VF 1968 nr 4. Forskningsnämnclen vid statens naturvårds
verk har ur sitt anslag för viltforslming tilldelat SOF 20 000 kr för budgetåret 1968/69 
för flyttfågelW1dersökningarna vid Ottenby, Stora Rör vid Kalmarsund samt Falsterbo. 

Under 1968 har Kronobergs ornitologiska förening ombildats till lokalavdelning a\' 
SOF för Kronobergs län. 

Arbetet med redigering av en ny, 6:e upplaga av SOF:s >>Förteckning över S\'C'riges 
Fåglar,> har slutförts. Tryckningen beriiknas kunna påbörjas i januari 1969. 

2. Sammanträden. Föreningens årsmöte hölls i Göteborg den 23 mars. Föreningen8 
ordf. sedan 1947 professor SVEN HöRSTADIUS avgick vid årsmötet. För sina insatser 
utsågs han av årsmötet till hedersledamot, tillika hedersordförande. Styrelsen hade 
tidigare samma dag beslutat instifta ett SVEN HönwrAmus' stipendium, fwsett alL 
vartannat år tilldelas en yngre ornitolog. 

Föreningens hedersledamot, tandläkare P. 0. SwANBERG höll efter förhandlingarna 
ett föredrag med titeln: »Hornborgasjön förr och nw>. Vidare visades BBC:s film •>The 
private life of the Kingfisher>>. Föreningens förtjänstplakett i silver tilldelades ingenjör 
0. F. REUTERWALL, Varberg, och dr WOLF .JENNING, Stockholm. Bronsplaketten 
tilldelades fru ASTA JÄRVER, Stockholm, byggmästare K. G. ARKELSJÖ, Göteborg. 
hr BENGT FRITZ, Lomma, och advokat HILDING HERRLIN, Falkenberg. 

I samband med årsmötet samlades lokalombuden till föreningens fjärde ombudsmöte. 
Styrelsen och arbetsutskottet hat· gemensamt sammanträtt tre gånger under året. 
Exkw·sioner och sammankomster med föredrag och ibland film har anordnats på 

flera platser i landet av lokalavdelningarna och lokalombuden. Referat härom har till 
en del varit införda i VF. I mindre omfattning har på det lokala pianot förekommit 
kurser i fågelkänneclom. 

3. Medlemsantal. Under 1968 har de två närmast föregående årens minskning 
förbytts i en ökning av antalet medlemmar. Fem nya ständiga medlemmar har tillkorn
mit. Hela antalet medlemmar ökade med 241 och uppgick vid årsskiftet 1968/69 till 
3.626, därav ständiga medlenunar 133 och familjemedlem.mat· 254. l\fodlemmarna� 
fördelning på olika länder framgår av sitrskilcl tablå. 

4. Tidskriften. För utgivande av VF erhöll föreningen statsbidrag med 6.000 krnnor. 
VF för 1968 (årgång 27) omfattar 384 sidor. Tidskriftens spridning redovisas i bifogad 
tablå. Distributionen av tidskriften har ombesörjts av Elanclers t,·ycke,·i i Götcbo,·g i 
samarbete med expeditionen. 

5. Biblioteket. Av ekonomiska skäl har styrelsen under året tyvärr ej kunnat anslå 
medel till bindning och nyanskaffning. Genom nya bytesförbindelser har sex nya 
tidskrifter tillko1runit. Några författare har ihågkommit föreningen med särtryck av 
egna arbeten. Professor SvEN HöRS'l'ADIUS har överlämnat utländska tidskrifter. 

6. Fågelstationerna. Kontinuerlig verksamhet pågick vid Ottenby fågelstation
1/4-30/11 och vid stationen för sjöfågelräkning i Kalmarsund 19/2-18/8. l\Iinskad 
tillgång på kvalificerad personal nödvändiggjorde inskränkningar dels i ringmärk
ningsverksamheten och dels i sjöfågelobservationerna under hösten. 

In- och utländska forskare utnyttjade stationens resmser i glädjande god omfattning: 
WOLFGANG BRUNNER, 38 dagar, för dovhjortsstudier, ANDERS LARSSON, 62 dagar, för 
botaniska studior i Ottenby lund, JAN MASCHER, 3 dagar, för studier av känsniippa, 
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J ÖRGE1' RABÖL, 12 dagar, för orienteringssLudier på fåglar samt HANS RITTINGHA us, 
25 dagar, för fortsatta studier av Ölands häckande ljungpipare. 

Ett stort antal tillfälliga besökare har tagits emot. Don 21 och 22/9 direktsändes 
TV-program från stationen om dess verksamhet och platsens fågelliv. 

Don totala ringmärkningen, inkl. anclfänget, uppgick till nära 13.000 fåglar. Ancl
fängot har liksom tidigare förtjänstfullt skötts av ROBERT VON ScHULTZ, som också 
engagerats i vinterutfodring av rovfåglar mod välvilligt anslag från Heidenstarns
fonclen. 

Antalet småvadare på sträck förbi Ölands södra udde var under sensommaren 
anmärkningsvä,·t lågt så att endast 6 kärrsnäppor blev märkta. Flera invasionsarter 
uppmärksammades, och av dem ringmärktes 92 större hackspettar, 6 tjocknäbbade och 
33 smalnäbbade nätkråkor. 

Under oktober månad konstaterades återigen en för landet ny fågelart, nämligen 
brnnsångaro (Phylloscopus fuscatus), normalt hemmahörande i östligaste Asien. 
Östlig gäst var också den gransångaro av rasen tristis som fångades 3/10 och blev dot 
åttonde fyndet i landet. 

Listan mod rariteter bland de under året totalt sedda 220 arterna omfattar bl. a. 
silkeshäger, alförrädare, praktejder. pilgrimsfalk, jaktfalk, aftonfalk, tretåig mås, 
turturduva, taigasångare, brandkronad krmgsfågol, svartpannad törnskata och gyllen
sparv. 

Förntom ekonomiskt stöd från forskningsnämnden vid statens naturvårdsverk, 
vilket möjliggjorde främst stationens vetenskapliga verksamhet, mottogs tacksamt 
glvor från såväl privatpersoner som institutioner och företag, däribland en större 
äggsamling från Borgholms skolstyrelse, gräsklippare från Näveqvarns Motor AB och 
fyllnadssten från Ölands Ytong AB. 

I samarbete med sjöfartsverket har påbörjats dragning av vatten- och avloppsled
ningar vid fågelstationen. 

Vid Falsterbo fågelstation pågick elen kontinuerliga verksamheten 6/4-5/11. Det 
ovanligt låga antalet ringmärkta fåglar, 9.500 ex., beror främst på dåliga väderleks
förhållanden och färre antal rastancle nattsträckare vid Falsterbo fyr än vad som kan 
anses no,·malt under hösten. Även Falsterbo invaderades av nätkråkor, även 01n 
ittvasionen inte återspeglas i ringmärkningsresultaten med mer än 3 märkta ex. Av 
höstens anclrn invasionsart, större hackspett, ringmärktes däremot 113 fåglar. Bland 
mindre vanliga ringmärkta arter kan nämnas 29 vattenrallar, 8 småfläckiga sumphönor, 
5 svartbenta strandpipare, 4 myrsnäppor, 3 turkduvor, 1 pärluggla, 1 svart rödstjärt, 
4 höksångarn, 2 brandkronade ktmgsfåglar och 5 mindre flugsnappare. Av kärrsnäppor 
märktes 1.433 ex., rödhake 1.465 ex., lövsångare 869 ex., grönbena 730 ex. och clr.ill
snäppa 435 ex. Vid ·sidan av det direkta märkningsarbotet insamlades även under 
1968 vissa biometriska data, huvudsakligen på vadare. 

En för landet ny fågelart, skrikstrandpipare (Charadrius v. vociferus), observerades 
på Skanörs Ljung elen 26.4.1968. Den häckar närmast i Nordamerika. Bland andra 
under året sedda rariteter kan nämnas alpjärnsparv, lunclsångare, härfågcl, aftonfolk, 
svart och vit stork samt större och 111indre Rkrikörn. 

Fågelstationen på Capri var bemannad 6/4-26/5. Trots att fjolårets stora skogsbrand 
förstört stora delar av fågelreservatet blev ringmärkningsarbetot framgångsrikt med 
3.232 ringmärkta fåglar. Artsammansättningen var väsentligen annorlunda än tidigare. 

7. Ornitologisk itnclersökningsverksamhet. Ur ELis WrnES fond utdelades för detta 
ändamål 4.400 kronor. 15 ansökningar om stipendium hade in.kommit. De största 
beloppen tilldelades SVEN-AXEL BENGTSSON, Lw1d, för studier av swnphöns samt av 
rödspovens förekomst och häckningsbiologi i Sverige (900 kr), CHRISTER PERSSON, 
Lund. för fortsatta studior av backsvala i SV Skåne (900 kr), JAN JÖNSSON, Karlskrona, 
för undersökning av rovfågelsträcket vid Torhamns udde (500 kr), MALTE ANDERSSON, 
Göteborg, för studier av beteende och häckningsbiologi hos fjällabb (450 kr), JAN 
KIHUIAN och LARS LARSSON, Göteborg, för ekologiska undersökningar av gråtruten i 
göteborgstrakten (400 kr) och LEIF NILSSON, Lund, för studier av salskrakens beteende 
under vinterhalvåret (400 kr). 

8. F'ågelskydd. I fråga orn biociclfrågan hänvisas till punkt 1.
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Föreningen har gemensamt med Svenska Naturskyddsföreningen hos Kungl. 
Maj:t hemställt om total fridlysning av duvhök och sparvhök (se VF 1968 nr 4). 

Föreningen har som vanligt besvarat ett antal remisser i olika fågelskyddsfrågor, 
främst från Statens Naturvårdsverk och Svenska Naturskyddsföreningen. Vidare har 
föreningen varit remissinstans åt Nordiska Rådet angående ett förslag om åtgärder mot 
fångsten av nordiska småfåglar i medelhavsområdet (se VF 1968 nr 4). 

I likhet med tidigare år har föreningen genom sin fågelskyddskommitte beretts 
tillfälle att yttra sig över förslag till jakttider. 

I Skåne, Blekinge och Närke, på Öland och på Lina myr, Gotland, samt vid Askö
viken, Västerås, har liksom tidigare år övervintrande örnar utfodrats med slaktavfall. 

i\Ied ekonomiskt stöd från bl. a .. SOF har >>Operation falkbevakning,> genomförts för 
att skydda Hallands sista häckningslokal för pilgrimsfalk. 

1968 avhöll elen eurnpeiska sektionen av International Council for Bird Preservation 
(ICBP) sin 9:e konferens i Balatonszemes i Ungern, varvid SOF representerades av sin 
hedersledamot och heclersorclförancle, professor SVEN HöRSTADIUS, som är ordförande i 
ICBP:s europeiska sektion, och av sin styrelseledamot, förste intendent KAI CURRY· 
LINDAHL, som är sekreterare i ICBP:s överstyrelse. Arbetet med elen europeiska kon
ventionen för skydd av träsksjöar, sankmarker och strandängar (det s.k. Project M:AR) 
har ytterligare fortskridit med International \\'ildfowl Research Bureau (IWRB) som 
koorclinerande organ. 

I oktober 1968 avhölls i Rom en internationell konferens om oljeföroreningar i 
haven, varvid CuRRY-LINDAHL representerade bl. a. SOF. Den även ornitologiskt 
betydelsefulla naturvårdskonvention för Afrika, som omnämndes i föregående års
berättelse, har under 1968 varit föremål för ett tekniskt möte i Rom och för två stats
möten i Adclis Abeba och Algers, varvid Afrikas statschefer undertecknade konven
tionen. CuRRY-LINDAHL va1· inbjuden att delta i överläggningarna. Företrädare för 
den statliga naturvården, vetenskapsakaclemien, Svenska Naturskyddsföreningen, 
SOF m. fl. naturvårclsorganisationer samt näringslivet sammanträdde i november i 
Stockholm under ordförandeskap av dr MARCUS WALLENBERG för bildande av en svensk 
nationalkommitte av World Wildlife Fund. En interimsstyrelse tillsattes. Till ord
förande valdes bergsingenjören AxEL Ax:soN JOHNSON och till ledamöter general
direktören VALFRID PAULSSON som representant för statens naturvårdsverk, kommunal
rådet FRITIOF Boo, CURRY-LINDAHL, presidenten STURE PETREN, professorn ERIK 
RUDBERG och justitierådet GÖSTA W ALIN som representanter för organisationerna och 
vetenskapsakademien samt för näringslivet direktören ERLAND W' ALDENSTRÖM och 
dr MARCUS W ALLENBERC. 

9. li'öreningens funktionärer. Styrelsen har under året bestått av expcditionRchef 
BENGT GrnELL, Lidingö, (ordförande), professor ANDERS ENEMAR, Göteborg, (vice 
ordförande), rådman STURE HÄGERROTH, Stockholm, (sekreterare), byrådirektör 
PER-AXEL ÅKERLUND, Jakobsberg, (skattmästare), herr SVEN ARillJNGTON, Lidingö, 
(bibliotekarie), förste intendent K.u CURRY-LINDAHL, Stockholm, fårfarmare RAGNAR 
EDBERG, Kivik, amanuens SVEN MATHIASSON, Göteborg, lektor V11nNG OLSSON, 
Finspång, laborator GUNNAR OTTERLIND, Lysekil, direktör STIG VON PoRAT, Norr
köping, docent GUSTAF RUDEBECK, Lund, civilingenjör GUNNAR STRÖJ\IBERG, Karls
krona, docent STAFFAN ULFSTRAND, Lund, och intendent STEN ÖSTERLÖF, Södertälje. 

Som biträdande sekreterare har tjänstgjort med. kanel. JÖRGEN TORHALL, Stockholm. 
Som föreståndare för föreningens expedition har tjänstgjort fru MARIANNE ANDER· 

SON, 
Arbetsutskottet har under året bestått av ordf., v, ordf., sekr. och skattm. samt 

hrr CURRY-LINDAHL och RUDEBECK. 
Ottenbykommitten har bestått av herr EDBERG (sammankallande), fil. lie. CARL 

EDELSTAM, Stockholm, verkmästare ÅKE PERSSON, Kalmar, docenterna ERIC FAB
RICIUS och CLAES RAMEL, Stockholm, civilingenjör INGEMAR ALN ÅS, Ulvsby, fil. stud. 
ANDERS LARSSON, Lund, överingenjör PER-STURE LJUNGDAHL, Gemla, folkskollärare 
ENAR SAHLIN, Mölndal, redaktör LARS SVENSSON, Stockholm, samt föreningens 
skattmästare. 

IV 



Fågelskyddskommitten har utgjorts av föreningens ordf., herr CURRY-LIN DAHL och 
byråchef TORSTEN JACOBSSON, Malmö. 

Representanter i ringmärkningsnämnden har varit hrr EDBERG och EDELSTAM. 
Representant för SOF i Svenska Naturskyddsföreningens förbundsråd har varit 

herr CuRRY-LINDAHL. 
I styrelsen för Sveriges Natnrvårdsfond har SOF representerats av sin ordförande 

med herr CuRRY-LINDAHL som suppleant. 
Representanter för SOF i den svenska sektionen av International Council for Bird 

Preservation har varit hrr HöRSTADIUS, CuRRY-LINDAHL och EDELSTAM. 
Redaktör för Vår Fågelvärld har varit amanuens SVEN MATHIASSON, Göteborg, och 

m9dlemmar i redaktionen har varit lektor SUNE ANDERSSON, Västervik, fil. mag. 
OLOF PEHRSSON, Göteborg, samt fil. mag. BENGT-OLOF STOLT, Uppsala. 

Föreningens lokala representanter och ombud har under året varit följande: 
Skåne: Skånes Ornitologiska Förening, c/o BENGT FRITZ, Lomma; 
Blekinge: civilingenjör GuNKAR STRÖMBERG, Karlskrona; 
Halland: ingenjör O F REUTERWALL, Varberg; 
Kalmartrakten och Ölcmd: SOF:s lokalavdelning, c/o konuninister GÖSTA UHRlSTIANS

SON, Kalmar; 
Norra Kalmar län: Tjusts Ornitologiska Förening, c/o jägmästare ARNE vVAHLBERG 

Västervik: 
Hronobergs län: SOF:s lokalavdelning, c/o folkskollärare SVEN-ALLAN ABERG, Braås; 
Jönköpings län: Norra Smålands Ornitologiska Förening, c/o fabrikör CARL-GUSTAV 

ÖHMAN, Bankeryd; 
Gotland: kontorschef GÖSTA HAKANSSON, Visby; 
Östergötland: folkskollärare JAN-ÅxE HoLMBRIKG, Linköping; 
Göteborgstrakten: SOF:s lokalavdelning, c/o byggmästare K G ARKELSJÖ, Göteborg; 
Södra Älvsborgs län: Södra Älvsborgs Ornitologiska Förening, c/o DAG PETERSON, 

Borås; 
Skaraborgs län: lektor N-G KARVlK, Lidköping, t. o. m. 23/3 och herr BENGT PETTERS

SON, Skövde, fr. o. m. 24/3; 
Dalsland: lektor N-G KARVIK, Lidköping, t. o. m. '23/3 och förste poliskonstapel KURT 

GUSTAVSSON, Mellerud, fr. o. m. 24/3; 
Bohuslän: järnvägstjänsternan GÖSTA NILSSON , Uddevalla: 
Närke: Närkes Ornitologiska Förening, c/o ANDERS ZETTERMAN, Odensbacken; 
Stockholmstrakten: Stockholms Ornitologiska Förening, c/o OLLE MAURITZON, Rosers-

berg; 
Uppland utom Stockholmstrakten: fil. mag. BARBRO BERGGARD, Uppsala; 
Södermanlancl: tandläkare LARS BROBERG, Strängnäs; 
Västeråstrakten: verlunästare HANS A vELIN, Västerås; 
Vännlancl: brukstjänsteman LENNART AHLEN, Degerfors; 
Dalarna: Dalarnas Ornitologiska Förening, c/o SVEN ENMALM, Björbo; 
Gävleborgs län: redaktör SvEN LöHMAN, Gävle; 
Medelpad: lektor O ELOFSSON, Sundsvall: 
An;1ermanland: läroverksadjunkt E BARTLER, Örnsköldsvik; 
T' ästerbottens län: fil. mag. ARNE HÄGER, Vännäs; 
Övre Norrland: häraclsskrivare BJÖRN HoL,r, Luleå. 

Föreningens utländska ombud har varit i Danmark landsrcttsagförer E ToBlESEK, 
Köpenhamn, och i Norge professor S HAFTORN, Tronclheim. 

10. Föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi under 1968 framgår av följande
utdrag ur föreningens bokföring. 
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In kum stur uuh uLgifLcr 1U68 

lnkom.slcr 

Bidrag för l!l68 
Statsbidrag till •>Vår Fågelvärld,> 
Naturvårdsverket för Ottenby 
N aturvå,·dsverket för Falsterbo 
Kalmar Läns Landsting 

:Modlemsavgiftor 

Gåvors konto 
Gåvor och bidrag till Ottcnl,�, 
Från professor S. Hörstaclius 
Övriga gåvor ......... . 

Ränta och utdelningar ....... . 
Annonser, försäljning av pub\. m.m .. 
Från Elis Wides fond ........ . 
Arets förlust . . . . . . . . . . . . . .  

Utg-ijt,,r 

TiclskrifLen 
Omkostnader 

Allmänna omkostnader 
Expeditionen ..... . 
Sammanträden . . . . . 

Biblioteket ..... . 
Lokalavdelningarna 

Ottcnbystationen 
Resekostnader och traktamenten . 
Fångstredskap . . . . . . . 
Utrustning och inventarier 
Underhållskostnader . 
Forskning ..... . 
Vykort/guide .. . 
Löpande kostnader 
Andfä.nge ... 
Administration . . . 

Fa lsterbostationc,, 
Bidrag till resekostnadur 

Till fond för Ottenby ... . 
Till fond för fågelskydcl .. . 
Till fond för fågelforslming 

VI 

6.000: 00 
5.191: 72 
3.744: 15 

J .000: 00 15.93 5 :  87 

25.3 l!) : 8:! 
] .000: 00 

81.442: 3 9

2.797: 86 2[).117: 68 
5.45 2: 21 

[l.892: 15 
3.000: 00

73 9: 6 3
Summa kr 145.793 : 17 

71.479: 22 

]0.388: [)8 
10.147: 83 

5.041: 00 25.5 77: 81 

10.ll3:l::W 
1.5 07: 28 

3 21: 95 
6 29: 50 
700: 00 

2.25 0: 00 
6.3 07: 43 
3.5 20: 26 

l . 409: 5U 
9.3 73 : 00 

5.243: 96 3 1. 417: 58 

3.744: 15 

93 : !J(j 
2.221: 86 

476 : 00 

Summa kr 145. 793 : 1 7



Bal an s räk n i ng per 3 1  d ecem ber 1 9 68 

'l'illyrinqar 

Innestående på kassakonto 
Innestående på postgiro 
Innestående på bankr,lkning . 
Aktieinnehav .. ..... . 
Fågelstationen vid Ottenby 
Fågelmuseum vid Ottenby 
Bibliotek ......... . . 
Dive1·se debitorer ..... . 
U nclerskott från tidigare år . 
Ån•ts underskott ..... . 

Skulder 

Ständiga medlemmars fond . 
Fond för fågelforskning .. . 
Fond för fågelskydcl . ... . 
Fond till C. Billviks minne . 
Otten byfonden 
Elis Wides fond . . . . . . 
Diverse kreditorer ..... 
Förskottsbetalda avgifter . 

Stockholm i februari 196 9 .
BEXGT GmELL 

Ordf. 

167: 92 
20.527: 48 
60 .387: 56 
184.fiO-I: 00 

1 :  00 
l: 00 

1: 00 
3.110: 38 

7 . 516: 65 
7 39: 6 3

8umma k,· 277.0 56: 62 

26 .07 5: 00 
l 2 .4 93: 30 

20.96 8: 86 
2.02 5: 00 

10.766: 43 
151.645: 03 
39.152: 41 
13.930: 5 9

Summa kr 277 .0 56: 62 

STURE HÄGE!tROTH 
S<>kr. 
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lllfedlemsantal i SOF, prenumeranter och byten uv VF a1· 1968

(föregående års siffror inom parentes) 

Medlemmar 
Land I Ständiga! Arsbet. I Friex. I I Fam.m. Bytesex. Pren. I Summa 

Sverige ....... 117 (115) 2.990 (2.785)1) 248 (226) 39 (41) 112 (115) 3.507 (3.282)1) 

Damnark ..... 2 (2) 141 (145) 5 (4) 8 (8) 5 ( l) 161 (160) 
Finland ...... 1 (1) 19 (21) - 9 (9) 44 (55) 73 (86) 
Norge ........ 2 (2) 44 (39) - 7 (7) 2 (3) 55 (51) 
Island ........ - 2 (1) - - - 2 ( 1) 
Belgien ....... - 2 (2) - 2 (2) 1 ( 1) 5 (5) 
England ...... 2 (2) 12 (11) - 11 (10) 4 (3) 29 (26) 
Estland ...... - - - 1 (1) - l ( 1) 
Frankrike .... 1 (1) - - 2 (2) - 3 (3) 
Holland ...... - 4 (3) l - 2 (:!) 3 (3) lU (8) 

Italien ....... l (1) - - 3 (3) - 4 (4) 
Jugoslavien ... - - - 2 (2) - 2 (2) 
Polen ........ - - - 5 (5) 1 - G (5) 
Portugal ...... - l - - 1 (1) - 2 (1) 
Rumänien .... - - - 3 (2) - 3 (2) 
Schweiz ...... 2 (2) l - - 2 (2) 1 ( 1) 6 (5) 
Sovjet ........ - - - 4 (4) 3 (3) 7 (7) 
Spanien ...... 2 (2) - ( l) - 1 (1) - 3 (4) 
Tjeckosl. ..... - - - 4 (3) - 4 (3) 
Tyskland ..... - (1) 9 (8) - 23 (23) 2 (:3) 34 (35) 
Ungern ...... - - - l ( l) - l (1) 
Österrike ..... - l (1) - l (1) l ( l) 3 (3) 
Afrika ........ - 2 (1) - l (1) l (1) 4 (3) 
Japan ........ l - - - l (1) I ( 1) 3 (2) 
Australien .... - l - - 2 (2) - 3 (2) 
Nya Zeeland .. - 1 (1) - 1 (1) - 2 (2) 
Nordamerika .. 1 ( 1) 8 (6) - 8 (8) 5 (5) 22 (20) 
Sydamerika ... l - l - - 2 (2) - 4 (2) 

Smnma 1133 (130)13.239 (3.025)1)1254 (23 0)1146 (145)1186 (196)13.959 (3.726)1) 

Summa medlemmar: 3.626 (3.385)1) 

')efter rättelse av felräkning i tabellen för 1967 
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Kallelse till årsmöte 1969 i Lund 

Medlemmarna i SOF kallas till årsmöte lördagen den 22 mars 1969 kl. 19.30 på 
>>Humanisthuset,> i Lund, Helgonabacken 14 (mittemot Zoologiska institutionen). 

I samband med årsmötet ordnas två exkursioner, den ena på lördagen den 22 mars 
kl. 8.00 och den andra på söndagen den 23 mars kl. 8.30. 

Årsmötet 

I. Val av ordf. och två justeringsmän vid mötet.
2. Styrelsens årsberättelse för 1968. 
3. Revisorernas berättelse för 1968. 
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 1968. 
5. Val av styrelseledamöter. 
6. Val av två revisorer med suppleanter.
7. Fastställande av årsavgift för 1970 och av avgift för ständig medlem.
8. Fastställande av stat för 1969.
9. Förslag som minst fem medlemmar skriftligen med motivering tillställt styrelsen

före den 1 februari 1969.
10. Ev. övriga ärenden.

Docenten GUSTAF RuDEBECK håller därefter föredrag över ämnet >>SYDVÄST
SKÅNE - ORNITOLOGISKT GRÄNSLAND MOT :M:ELLANEUROPA�. Före
draget illustreras med färgfoton. 

Efter föredraget serveras enkel supe på Zoologiska institutionen till ett pris av 
omkring 10 kr. 

Exkursioner 

Lördagen den 22 mat·s blir det en bussresa till Falsterbo, Skanör och Foteviken. 
Start från busstationen Bankgatan 3, Lund, kl. 8.00. Beräknad återkomst omkring 
kl. 14.00. Pris omkring 15 kr. 

Söndagen den 23 mars ordnas en bussresa till Bökebergsområdet med sjöarna Yd
dingen och Fjällfotasjön samt Sturup (plats för det föreslagna flygfältet). Start från 
busstationen Bankgatan 3, Lund, kl. 8.30. Beräknad återkomst senast kl. 15.00. Pris 
omkring 15 kr. 

Anmälan om deltagande i supen och exkursionerna skall göras senast måndagen den 
10 mars 1969 till Sveriges Ornitologiska Förening, Östermalmsgatan 65, 114 50 STOCK
::HOLM, eller till fil. lie. Sören Svensson, Zoologiska institutionen, Helgonavägen 3, 
223 62 LUND. 

Observera: Någon särskild personlig kallelse till årsmötet kommer inte att tillställas 

.föreningens medlemmar. 



Ormvråk. Foto: Jan Rietz. Hasse/blad SOOEL, radiostyrd. 

Hasselblad 500EL - den .motordrivna 

enögda spegelreflexkameran - kan 

utlösas med radio. Fotografen ger på 

långa avstånd utlösningsimpulsen till 

kameran. Hasselblad har teleobjektiv 

och ett magasin som rymmer film för· 

minst 70 bilder. Detta gör den motor

drivna kameran idealisk för djurfoto

grafen. 

HASSELBLAD 

ELANDERS BOKTRYCKERI AB. GÖTEBORG 1968 


