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Styrelsens sida

Mats Axbrink

Ett riktigt vaktelår

VARJE ÅR INNEBÄR ATT NÅGON FÅGELART STICKER UT, ibland
genom att vara förvånansvärt ovanlig (vart tog ex-
empelvis de småfläckiga sumphönorna vägen i år?)
eller helt plötsligt vara jättevanliga, som exempelvis
sommaren 2007 som verkligen var vaktelns år.
Många nattsångarlyssnare upplevde den bästa vaktel-
sommaren någonsin med fåglar som slog sitt typiska
vaktelslag ”bytt bytt-bytt” i var och varannan jord-
bruksbygd. Inte bara på nätterna, utan även dagtid
hördes fåglarna. Att vaktel kan höras sent på som-
maren är känt sedan länge. I år fanns observationer
ändå in i början av september.

Ibland hör man teorier om att jägare skulle ha
planerat ut vaktlar för kommande jakt, alltså samma
förhållande som för rapphöna och fasan i vårt om-
råde. Jag är ”skeptisk” till att det är så. Ser vi till
antalet observationer så gjordes cirka tre till tio
gånger fler fynd 2007 än tidigare år under 2000-
talet i länet. Varför skulle helt plötsligt samtliga jakt-
lag i länet ha valt att planera ut vaktlar 2007? En
rimligare orsak borde snarare vara det extremt
varma vädret i början av juni som ledde till förlängd
flyttning av många mellan- och östeuropeiska vaktlar.
Men varför kom då inte en motsvarande invasion
av sumphönor då? Ja, ”bra fråga” – jag har egentli-
gen ingen bra idé!

Återigen visar fågelskådningen att den ständigt
bjuder på överraskningar och att vi inte alltid kan
räkna ut orsaker till häftiga fenomen i ornitologin.
Och det är väl det som gör det så spännande att
hålla på med vår hobby!
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JAG SATT SOM VANLIGT VID DATORN en kväll i slu-
tet av april och såg att det hade kommit e-
post ifrån en kille som presenterade sig som
Leif Löfgren och att han var med i GFK.
Han berättade lite om hur svarthake-
doppingarna hade etablerat sig i hans vik
vid Saltarsfjärden och hur han brukade titta
på dem.

Vidare skrev han att han hade en tam
strandskata. Visst tänkte jag. Han kanske har
en oskygg strandskata på någon närbelägen
ö, sa jag för mig själv i mitt stilla sinne. Det
fanns med en bifogad bild som jag öppnade.
Jag höll på att ramla baklänges! Jisses, han
hade verkligen en tam strandskata! Och vil-
ken bild!  Detta var jag tvungen att kika när-
mare på tänkte jag och ringde och pratade
med honom. Leif var en trevlig prick och

bjöd över mig när det passade att komma
och titta på strandskatan.

Tiden gick och maj månad är ganska hek-
tisk för alla som gillar att kika på fåglar så det
dröjde ända till fjärde juni innan jag fick till-
fälle att åka dit. Då hade jag hämtat upp
Mats Axbrink och Per Aspenberg innan uppe
vid Gåsholma efter att de inventerat fågel
med båt i några dagar och de såg lite solröda
ut om kinderna och de var lagom slaka när
jag hämtade dem, men en tam strandskata
kunde man inte låta bli. Så vi proppade min
lilla golf full med skådargrejer och flytvästar
och åkte mot Norrsundet.

Vi letade oss ut till den vik i Saltarsfjärden
där Leif har sitt hus och fick se en idyllisk vik
med många par av svarthakedopping samt
en skrattmåskoloni på ön utanför. Leif som

Den tama strandskatan

Martin Alexandersson

Leif Lövgren med sin tama strandskata. Foto: Lasse Lindqvist.
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har stenkoll på sina fåglar i viken pratade
om när och var allting fanns och vi lyssnade
och spanade. Så började han ropa på sin
strandskata och jag sneglade på Per och såg
att det inte bara var jag som var lite skeptisk.
Det kändes nästan löjligt att ropa på en
strandskata. Sekunderna gick och vips så dök
strandskatan upp och det dröjde inte länge
innan den flög fram till bordet vi satt vid och
började äta mask. Först slukade den ett par
själv, sedan grävde den ner näbben i mask-
burken och tog näbben full och flög iväg med
till sin familj. Så upprepade den proceduren
några gånger och visade inga tecken att vara
rädd alls. Detta var en ny upplevelse för oss
alla och vi tackade Leif så mycket för detta
kanske världsunika (?) besöket.

Bakgrunden är att Leif stod i sin kompost
för sex års sedan och grävde när något svart-
vitt kom kilande mellan benen på honom
och nöp en mask. Leif började då kasta lite
mask åt strandskatan och på den vägen är
det. I år har strandskatan suttit på ryggen på
honom när han har grävt i landet, sovit på
bordet när han har klippt gräsmattan och
hoppar självmant ner i Leifs kompost när
han rört runt lite så fler maskar blir synliga.

53 små maskar är rekordet som den fått med
sig i krävan innan den flyger iväg för att mata
ungarna. Tre ungar såg vi vid besöket men
det har bara synts till två senare på somma-
ren. Den ena av ungarna blev tam och kom
så småningom fram själv och åt mask den
också vilket det var första ungen som gjort.

Leif har haft mycket god uppsikt och följt
svarthakedoppingarna i sin vik och där har
det i år byggts 22 bon av svarthakedopp-
ingarnas minst 17 par fåglar och det har lagts
47 ägg men Leif har bara sett 8 kläckta ungar.
En bidragande orsak är det ojämna vatten-
ståndet och den stormiga sommar som varit
har förstört en del bon.

Leif och Per matar strandskatan med mask. Foto: Martin Alexandersson.
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Roskarlen på Eggegrund
1967-2007

Per Aspenberg

DE FLESTA LÄSARE KAN NOG HÅLLA MED OM att det
är något alldeles speciellt med att studera
fåglar i kustmiljö. I skärgårdens finns många
arter som över huvud taget är svåra att åter-
finna i någon annan miljö än just vid kusten.
Många skärgårdsfåglar är dessutom illustra
till utseende och tillika extra benägna att visa
upp sig för betraktaren. Roskarlen, som
denna artikel handlar om, är inget undan-
tag i detta avseende med sin elegant brokiga
fjäderdräkt och ett beteende som innebär

att den är ljudlig och närgången en mänsklig
besökare vid häckplatsen. Numera tilldrar
sig roskarlen även ett särskilt intresse i och
med att den så snabbt minskar i numerär hos
oss. Det finns alltså flera skäl till att bli intres-
serad av denna skärgårdsinnevånare. Så har
det verkligen blivit för min egen del. Det har
inneburit envisa försök att efter tid och möj-
lighet följa roskarlarnas uppträdande i Gävle-
bukten under de senaste 40 åren. Här pre-
senteras några resultat och funderingar kring

Färgringm
ärkt roskarl på E

ggegrund. Foto: M
artin A

lexandersson.
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en del i dessa studier, nämligen ett projekt
med färgmärkning och revirkartering av
roskarlar på Eggegrund.

”Nur einzelnen paaren”
Bland de mer professionella ornitologer som
närmare studerat arten kan nämnas den vid
finska sydkusten tidigare verksamme Göran
Bergman. I sin avhandling om ”der Stein-
wälzer” skrev han 1946 bland annat ”als
typischer Reviervogel nistet er gewöhnlich nur
in einzelnen Paaren”. Detta fanns väl med i
bakhuvudet på oss när vi sommaren 1971
besökte Eggegrund som ett led i en pågå-
ende kustfågelinventering (Aspenberg och
Risberg 1972). Vi överraskades då bland
annat av att just denna ”ett-par-per-ö-få-
gel” tycktes häcka ganska talrikt härute. Vi
fann minst åtta par på ön (Risberg, Aspenberg
& Ericson 1976). Många frågor väcktes då,
till exempel ”hur lyckas de med häckningar-
na med sådan populationstäthet?”, ”är
paren stabila över åren?”, ”återvänder indi-
viderna till samma revir mellan åren?”. Fåg-
larna på Eggegrund blev därmed från denna
tidpunkt föremål för ett särskilt intresse.

Ringmärkta fåglar förenklade taxeringar
När den regelbundna ringmärkningsverk-
samheten startade upp på ön våren 1977
innebar det att även roskarlar mer tillfälligt-
vis fångades och fick ring. Det stod snart klart
att redan förekomsten av några få fåglar med
en aluminiumring på benet gjorde det lät-
tare att i fält skilja ut individerna i de olika
häckande paren.  Våren 1981 intensifiera-
des därför roskarl-studierna med mer med-
vetna försök att fånga roskarlarna och också
förse dem med färgringar i plast som ett
komplement till metallringen. Tanken var att
detta ytterligare skulle förenkla kartlägg-
ningen av de häckande paren. Denna arti-
kel har som syfte att presentera några slut-
satser man kan dra utifrån alla insamlade

fältdata om Eggegrunds roskarlar främst från
de trettio åren 1977-2006. Det gäller då
reflektioner inom närmare bestämt följande
områden: populationstrend, fenologi, ung-
fågelspridning, ortstrohet, bindning till re-
vir och partner samt livslängd.

Material och metoder
Som grund i studierna av roskarl på Egge-
grund ligger i första hand en lång följd av
taxeringar i fält av häckande par, där antals-
uppgifter dokumenterats från 1967 till och
med 2007, och då i form av mer noggranna
taxeringar årligen under perioden 1971-
2007. Från åren 1977-2007 har varje år
försök gjorts att på karta (se exempel nästa
sida) rita in utbredningen av häckningsrevi-
ren samt bestämma ringstatus på paren i res-
pektive revir (till exempel vilka färgringar
hanen respektive honan bär). De år förfat-
taren specialstuderat roskarlarna under flera
besöksperioder har normalt också flera så-
dana kartor tagits fram (en per besök). Ur-
sprungliga kartor har arkiverats hos förfat-
taren. Från de allra flesta åren finns någon
av dessa kartor också återgivna i fågelstation-
ens dagbok. I flera fall har andra besökande
ornitologer hjälpt till och gjort systematiska
kartläggningar av roskarl-reviren på Egge-
grund. Särskilt värdefulla insatser i detta av-
seende har gjorts av Anders Ekholm (1979),
Ove Lennström (1980-87) och Bo G Eriks-
son (1981).

Ringmärkning av adulta har skett både
spontant, då häckfåglar fångats i nät egentli-
gen avsedda för rastande småfåglar och di-
rekt inriktat mot häckande par. I det senare
fallet har fångsten skett via lokalisering av
bon och användning av en fångstbur vid boet.
Som man kan se av diagrammet nedan til-
lämpades denna metod bara under 1980-
talet (främst första hälften) då samtliga
färgmärkningar genomfördes. Metoden för
att hitta dunungar kan låta enkel, nämligen
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Fig 1. Exempel på en av de många revirkartor som producerats under åren med många häckande
färgmärkta roskarlar på ön.
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att via försiktig spaning först lokalisera för-
äldrar med icke flygga ungar och sedan
snabbt gå fram och handplocka dessa för
ringmärkning. Men det är ganska omöjligt
för någon som inte varit med om detta i verk-
ligheten att föreställa sig hur mirakulöst ung-
arna kan försvinna när föräldrarna varnar,
vilket gör detta arbete tämligen tidskrä-
vande. Under åren 1977-2006 har likväl
sammanlagt märkts 104 dunungar (6 färg-
märkta) och 31 adulta häckare (17 med färg-
ringar).

Populationstrend
Från Eggegrund finns väl dokumenterat det
faktum att roskarlarna skiftat i antal mycket
kraftigt under de år ornitologer räknat häck-
ande par. Även för övriga delar av Gävle-
borgs skärgård har de observerade trende-
rna sett ut på liknande sätt (Aspenberg &
Axbrink in prep). Efter att populationen på
ön tycks ha legat på en nivå om runt 3-4 par
under 60-talets sista år häckade under större
delen av 1970-talet fem-åtta par. 1978 kom
en plötslig uppgång till en nivå om 10-14
par som höll sig fram till 2001 med undantag

Figur 2. Antalet ringmärkta roskarlar på Eggegrund

för det exceptionella bottenåret 1987 med
troligen bara 7 par. Från år 2002 kom så
den dramatiska minskningen av antalet häck-
fåglar till bara ett enda par 2006 och en en-
sam fågel 2007, alltså till ett nu aktuellt alar-
merande lågvattenmärke!

Kommentarer till äldre taxeringssiffror
Ett närmare studium av källdata visar att de
första seriösa antalsuppskattningar av häck-
ande roskarlar som dokumenterats från Egge-
grund härrör från 12-17 juni 1967 och då
anges tre häckande par. Året därpå anger
en rad observatörer från perioden 24 maj -
4 juni samstämmigt att den häckande
populationen skulle utgöras av fyra par. Sam-
ma antal uppges från början av häcknings-
säsongen 1969 (5 olika obsdagar 16-18 maj
respektive 12-13 juni). Från ett senare be-
sök anges emellertid en av dagarna (den 7
juli) 15 exemplar, men det är inte dokumen-
terat om den siffran skulle gälla bara statio-
nära adulta fåglar. Sannolikt finns inräknat i
denna siffra även ungfåglar. År 1970 gjor-
des det tidigaste besöket av ornitologer 27
juli - 1 augusti. Då kunde räknas in upp mot
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Figur 3. Skattat antal häckande par roskarlar på Eggegrund 1967-2006

20 individer (den 29 juli), men denna note-
ring härrör ju från artens ordinarie flyttnings-
tid vilket över huvud taget gör kopplingen
till häckande par osäker. Ovanstående siff-
ror finns registrerade från de gävleornito-
loger som regelbundet besökte Eggegrund
för längre vistelser åren 1966-1970. Dessa
var i första hand (i bokstavsordning) Per
Aspenberg, Lars Brolund, Anders Enqvist,
Mats Enqvist och Per-Anders Hillblom.

Åren 1971-72 gjordes en kustfågelinven-
tering av Gävle skärgård (Aspenberg & Ris-
berg 1972). I samband med denna räknades
antalet roskarlar med den noggrannhetsgrad
som sedan dess ungefärligen använts av för-
fattaren. Under tre år från 1971 beräknades
häckpopulationen till respektive åtta par
1971, fem par 1972 och åtta par 1973 (Ris-
berg, Aspenberg & Ericson 1976). Tax-
eringen 1974 gjordes av författaren 22-24
maj varvid minst 7 par räknades in. Från
1975 finns bara en skattning från 25 maj, då
med minst fem par. År 1976 besöktes Egge-
grund 16 maj. Vid detta tidiga datum på

häckningssäsongen hamnade skattningen
också på fem par. Våren 1977 startade re-
gelbunden ringmärkning och småfågelfångst
på ön och allt sedan dess har ön besökts av
många ornitologer årligen som tillsammans
bidragit till att goda skattningar av antalet
häckande roskarlar har erhållits.

Fenologi
De första roskarlarna har under de senaste
30 åren visat sig anlända till Eggegrund of-
tast under perioden 5-10 maj. De på året
tidigaste observationerna härrör från
930427 då sex individer anlände till ön
denna dag, 940428 (1 ex) och 840429 (3
ex). Dessa tre år är de enda med dokumen-
terad förekomst i april. Bland pionjärfåglarna
på våren verkar hanar vara dominerande
kön (flera iakttagelser; 840510 3 par + 4
hanar, 900511 3ha+1ho bara som två ex-
empel). Kalla vårar försenas ankomsterna.
Den extrema isvåren 1985 fanns, av små-
ningom etablerade 12 par, bara 7 ex på plats
22 maj och 1 juni hade ingen äggläggning



39
Fåglar i X-län nr 2-07

ännu skett detta år. 22 juni hittades dock sju
bon med ägg och första kläckning detta sena
år bedömdes till 29 juni.

Normalt tycks äggläggning ske sista da-
garna i maj och tidigt i juni. Exempel på
bofynd i maj är förstås flera, till exempel två
bon med fyra ägg 810529. Bon med ägg har
annars mest påträffats i början av juni.
Nykläckta ungar har som tidigast setts 15
juni (2 ringmärkta 940615), i övrigt flera år
från cirka 20 juni (800621, 060520 som
några exempel). Med en ruvningstid på cirka
23 dygn (Bergman 1946, Lundevall 1980)
innebär det att de tidigaste äggkullarna kan
vara lagda runt 23 maj.

Normalläget om man går fram till en tid-
punkt i början av juli kan speglas av situatio-
nen 910706 med ett par med flera veckor
gamla ungar, sju par med cirka veckogamla
ungar och två par fortfarande med ägg.
Denna situation skulle indikera att en stor
del av äggkullarna läggs de inledande da-
garna i juni. Men vissa par kan dock ha ägg
långt fram i juli. Kanske handlar det då om
nyetablerade par eller omläggningar.

Det är känt (till exempel Bergman 1946)
att honorna vanligen flyttar bort i slutet av
ungarnas period som icke flygga och sålunda
överlåter övervakningen av de snart själv-
ständiga (men fortfarande väl så sårbara)
ungarna till hanen. Typiskt i slutet av juli är
observationer av ”ensamma pappor” med
nyligen flygga ungar (till exempel fem hanar
med flygga ungar plus tre par med små ungar
970716 eller 2 hanar med ungar på Fyrön
940720). Bortflyttningen tycks sedan ske så
snart det är möjligt. Tömningen av reviren
beror förstås till att börja med på häcknings-
resultatet. De par som misslyckas med
häckningen lämnar ön senast i början av juli.

Spekulationer om häckningsframgång
Häckningsframgången har sannolikt varit
tämligen god på Eggegrund eftersom preda-
tionstrycket torde vara jämförelsevis lågt. En

viktig faktor i detta sammanhang är att det
(åtminstone så vitt känt) inte har förekom-
mit mink på ön och räv bara tillfälligtvis vin-
ter-tidig vår. Några exakta siffror på häck-
ningsframgång kan inte presenteras från
dessa roskarl-studier, endast mycket unge-
färliga bedömningar. Äggens kläcknings-
frekvens på ön varierar förstås mellan olika
år, och har några gånger varit frapperande
hög. Ett extremfall var 1992, då författaren
bedömde att samtliga fjorton par hade kläckt
fram ungar den 5 juli! De flesta år tycks an-
delen bon med ägg där det kläcks ungar le-
gat över 50 procent. Det verkar sedan som
förlusterna ändå är ganska stora under ti-
den från kläckning tills ungarna blir flygga.
Trots frånvaron av mink på Eggegrund har
antagligen förekommit en hel del predation
på dunungar från måsar och trutar. En indi-
kation på att ett visst roskarlpar har ungar,
och att vitfåglar utgör ett hot för dessa, är ju
för övrigt de frenetiska anfall de gamla
roskarlarna då gör mot överflygande mås-
fåglar.

En grov uppskattning utifrån besök i slu-
tet av juli skulle peka på att färre än 50 pro-
cent av häckningarna ett typiskt år resulte-
rat i flygga ungar (till exempel  2 hanar med
flygga ungar av 13 par 1994; 5 av 11 par
med flygga ungar 1997, 2 av 8 par 2002).
Men det magra obsmaterialet från denna
del av häckningssäsongen medger egentli-
gen alltså inget annat än gissningar.

Bortflyttningen
I den omfattning häckningarna lyckats har
sålunda funnits familjer med hanar och ungar
kvar på Eggegrund fram till cirka 20 juli. Un-
der juli, och då i synnerhet den senare delen
av månaden, berörs ju ön av förbiflyttande
roskarlar vilket gör avmarschen svårstuder-
ad, men runt 25 juli tycks de allra flesta lo-
kala roskarlar lämna ön. Många exempel på
”eftersökt ej återfunnen” finns från denna
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4270662 märkt 920705 av Per Aspenberg
som unge skjuten 920811 Frankrike,
Manche, Baie de Veys

En årsunge hade alltså redan 11 augusti ta-
git sig ned till Frankrike. För att ytterligare
verifiera det höga flyttningstempot kan näm-
nas en annan roskarlunge från Gävle skär-
gård, märkt av författaren 920623 vid Skräd-
darhällan, Utvalnäs, som hittades död den 7
september samma år och då redan hunnit så
långt som till Gunjur Beach i Gambia!

Ungfågelspridning
Var etablerar sig roskarlarna födda på Egge-
grund sedermera som häckfåglar? Återvän-
der många rentav till födelseplatsen för att
häcka? Blir de trogna samma häckplats år
efter år? Bildar de gamla fåglarna livslånga
äktenskap eller byter fåglarna partners mel-
lan olika år?

För att få fram svaret på dessa frågor krävs
förstås ett mycket omfattande fältarbete. Det

tid, till exempel fanns inga kvar 2000-07-
24. Bara i undantagsfall kan lokala fåglar
ertappas i augusti. Ett sådant undantag var
den kvardröjande ringmärkta årsunge som
Kjell Wallin ringnummerläste i fält 840806.
Även de flesta ungfåglar tycks sålunda ha
mycket bråttom iväg.

Detta förhållande kan också bekräftas av
flera exempel i listan nedan innehållande
alla de återfynd utanför ön som märkningen
på Eggegrund har avkastat:

4162729 märkt 780705 av Lennart Risberg
som unge återfunnen död 840811 vid
Gävle, Bönan, Holmudden.

4178354 märkt 820518 av Lars Strindberg
som ad hona återfunnen 820805 i Frank-
rike, Baie d’Authie, Fort Mahon.

4237507 märkt 850715 av Per Aspenberg
som unge skjuten 860815 Frankrike, Seine-
Maritime, St Aubin sur mere.

Figur 4. En kommentar ur stationens dagbok 1985-06-19 till de pågående studierna.
Teckning: Anna Stina Edholm.
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faktum att många roskarlar ändå har ring-
märkts på Eggegrund och i synnerhet då att
en hel del av dem har märkts med färgringar
borde kunna hjälpa till att få fram åtmins-
tone en del eftersökta pusselbitar i detta av-
seende.

Självklart sker en viss ungfågelspridning
även för denna art. Ett konkret sådant ex-
empel på ”invandring” finns dokumente-
rat. Det rör sig om en fågel ringmärkt av
författaren som icke flygg unge på
Trödjehällan 10 km NNV Eggegrund
880705 och två år senare fångad som häck-
ande adult 900602 på Eggegrund. Ett an-
nat exempel på dokumenterad ungfågel-
spridning inom regionen gäller en häckande
hane i gästrikeskärgården någon mil norr
om Eggegrund. Den blev ringmärkt som
bounge av Lars Gustavsson sommaren 2000
i Norduppland och har observerats av för-
fattaren som häckande vid Gållsgrund åt-
minstone somrarna 2005-2007. Denna ros-
karl etablerade sig cirka 43km från födelse-
platsen. Dessa exempel motsvarar ju i och
för sig inte någon särskilt vidsträckt ungfågel-
spridning. Tydligen är det faktiskt ganska
vanligt att de reproducerande fåglarna har
sitt ursprung ännu närmare sin häckplats.
Åtminstone följande exempel finns på detta
från Eggegrund:

4162735 märkt 780705 av Lennart Risberg
som unge. Sifferläst som häckande hane
840531. Fångad och färgmärkt som häck-
ande 850715. Därefter färgläst som häck-
ande 1986 och 1987.

4182749 märkt 800706 av Per Aspenberg
som unge. Funnen nyligen död 840701, flu-
git mot ledning vid Hamnen Eggegrund, då
som stationär hona.

4223876 Färgmärkt 840709 av Per
Aspenberg som unge avläst som 2K-fågel,

juni 1985 på Eggegrund, men då bara sedd
denna enda gång.  Ovanligt att de återflyttar
redan som 2K-fåglar och då inte sannolikt
som etablerade häckare.

4270614 märkt 850713 av Per Aspenberg
som unge. Fångad som häckare 910715 som
stationär adult på Eggegrund.

4270637 märkt 900701 av Per Aspenberg
som unge avläst som häckare 940607 på
Eggegrund.

436561x märkt 950706 av Per Aspenberg
som unge avläst som häckande hane 2005-
2006 och ensam revirhållare 2007 på Egge-
grund. Sista siffran har ej kunnat läsas ännu
i fält – endast två roskarlar, märkta samma
dag (4365612 respektive 4365613) har de
aktuella sex första siffrorna.

De sex exemplen ovan visar att minst sex
procent (sex av 101 märkta pulli fram till
och med 2005) av ungarna återvänder till
födelseplatsen för att häcka. Efter hänsyn
tagen till ungfågeldödlighet och problemen
med att få adulta häckare med endast metall-
ringar avlästa i fält måste denna siffra i prak-
tiken ligga mycket högre (se avslutande dis-
kussion).

Ortstrohet och livslängd
Fältstudierna sommartid av Eggegrunds ros-
karlar har huvudsakligen gått ut på att be-
stämma hur många individer som upprätt-
håller revir på ön. Som framgått ovan har
också i mån av möjlighet individbestämning
gjorts baserat på ringnummer eller observe-
rad kombination av färgringar. Detta har
främst lett till att goda populationsupp-
skattningar kunnat göras, men även möjlig-
gjort studier av ortstrohet/revirbundenhet
mellan olika år bland häckande fåglar. På
nästa sida återges data om 13 av öns roskarlar.
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Vä ben röd,  Hö ben vit + metall
Märkt som unge 1978, fångad och färg-
märkt 1985. Stationär som häckande hane
fram till 1987.

Slutsats: Troligen samma hane stationär i
sitt revir åtminstone 1985-1987, möjligen/
troligen dock häckande på ön 1980-1987.
Minimum uppnådd livsålder 9 år.

Vä ben metall  Hö ben blå
Märkt som häckande hane 1981, tappade
den enda färgringen sommaren 1984, siffer-
läst 1985, sannolikt samma individ (märkt
vänster ben) kvar i reviret 1986-89. Sista
året var ringen (aluminium) illa skadad av
nötning och oläsbar i fält. Ännu 1991
häckade dock en hane med ring på vänster
ben i detaktuella reviret, från 1992 finns inga
observationer.

Slutsats: Troligen samma hane stationär i
sitt revir åtminstone 1981-1991, oklart hur
länge dessförinnan som omärkt adult. Mini-
mum uppnådd livsålder antagligen 12 år.

Vä ben metall Hö ben vit
Märkt som häckande hona 1981, observe-
rad som stationär häckare på ön varje år
fram till 1988.

Slutsats: Samma hona stationär på ön (i
olika revir med olika hanar) åtminstone
1981-1988, oklart hur länge dessförinnan
som omärkt adult. Minimum uppnådd livs-
ålder antagligen 9 år.

Vä ben blå Hö ben gul+metall
Märkt 1982 som häckande hona, 1983 ej
observerad (förbisedd?), 1984 sedd då utan
gul färgring. 1985 hade den tappat båda
färgringarna, men blev då sifferläst. Sanno-
likt denna högerben-märkta hona kvar i
reviret 1986, 1987 och 1988.

Slutsats: Samma hona stationär på ön san-
nolikt 1982-1988, oklart hur länge dessför-
innan som omärkt adult. Minimum upp-
nådd livsålder antagligen 8 år.

Vä ben röd Hö ben gul+metall
Märkt med endast aluminiumring vänster
ben 1981. Efter att ha varit stationär som
hane på ön under några år blev den fångad
och färgmärkt 1984. Därefter sedd 1985,
men ej senare.

Slutsats: Samma hane stationär på ön åt-
minstone 1981-1985, oklart hur länge dess-
förinnan som omärkt adult. Minimum upp-
nådd livsålder antagligen 6 år.

Vä ben svart Hö ben vit+metall
Märkt med endast aluminium-ring höger
ben 1980. Fångad och färgmärkt 1985 som
hane. Därefter observerad årligen 1986-
1989.

Slutsats: Samma hane stationär på ön åt-
minstone 1980-1989, oklart hur länge dess-
förinnan som omärkt adult. Minimum upp-
nådd livsålder antagligen 11 år.

Vä ben vit Hö ben röd+metall
Märkt som häckande adult hane 1984, där-
efter sedd fram till 1986 på ön. Fångades
för övrigt så sent som 4 november 1986 vid
Zeeland, Holland och kontrollerades där av
ringmärkare. Ej sedd från 1987 och framåt
på Eggegrund, men i stället sedd av Pär Hill-
bom häckande somrarna 1990 och 1991 vid
Gårdskär, cirka 8 km söder om Eggegrund.
Identifiering gjordes då på grundval av färg-
ringarna.

Slutsats: En hane med annorlunda rörel-
semönster då den uppenbarligen således
bytte häckplats, kanske redan 1987, efter att
ändå ha varit stationär några år på Egge-
grund. Minimum uppnådd livsålder antag-
ligen 9 år.

Vä ben gul Hö ben röd+metall
Märkt 1984 som häckande hona. Sedd 1985
och 1986 inom samma revir, därefter ej
påträffad.

    Fortsättning på sidan 52
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tillbakadraganden bakom de under förmid-
dagen bildade cumulusmolnen. Som vanligt
vid så pass fint väder var sträckaktiviteten
låg och vi bröt upp redan vid tiotiden. Väl
på väg hem, Texten fortsätter på sidan 16.

Övergumpsfläcken hos icke juvenila
stäpp-, ängs- och blå kärrhökar

Denna artikel är tidigare publicerad i Roadrunner 4/2006

Bild 8: Stäpphök eller blå kärrhök? Den bandade övergumpen avslöjar att det är en stäpphök!
(S Kvinneby, Öland, juli 2006). Foto: Stefan Oskarsson.

Thomas Thiger

MORGONEN DEN 15 SEPTEMBER 2001 ägnade
jag tillsammans med Daniel Bäckström åt
sträckskådning på Skatudden, längst ut på
Skatön i Söderhamn. Det blåste en svag syd-
lig vind, och solen gjorde endast tillfälliga
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Bild 1: Övergump med utseende enligt ”Typ 1”.
Adult hane stäpphök. (Skinn från NRM). Foto:
Thomas Thiger.

Bild 2: Övergump med utseende enligt ”Typ 2”.
Adult hona blåhök. (Skinn från NRM). Foto: Tho-
mas Thiger.

Bild 4: Hona stäpphök märkt ”1:a sommar”
(Skinn från NRM). Foto: Thomas Thiger.

Bild 5: Adulta hanar blå kärrhök. (Skinn från
NRM). Foto: Thomas Thiger.
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Bild 3: Adult hane (vänster) och 2K hane stäpphök. (Skinn från NRM). Foto: Thomas Thiger.

Bild 6: Adulta honor blå kärrhök. (Skinn från NRM). Foto: Thomas Thiger.
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Bild 7: Adult hane ängshök. (Skinn från NRM).
Foto: Thomas Thiger.

Bild 9: Adult hona ängshök med ”stäpphöklik”
bandning. (Skinn från ZMK). Foto: Klaus Malling
Olsen:

Bild 10: En hastigt bortflygande kärrhök med ”huva” och mycket svart i handen. Bandade övre
stjärttäckare visar att det är en stäpphök! (Indien, januari 2006). Foto: Klaus Malling Olsen.

fick jag ett telefonsamtal från skådarkollegan
Bengt Göthe som trodde sig ha en hane
stäpphök ute på Flyget (gamla F15).

Försiktigt (för att inte överskrida hast-
ighetsbegränsningarna) styrde vi kosan mot
flygplatsen och fann vid ankomsten Bengt
studerandes en ljus kärrhök sittande på

flygbanan. Bengt hade under en timmes tid
observerat fågeln som stundtals flugit om-
kring, men som under de sista 15 minuterna
suttit på flygbanan och gjort en översyn av
fjäderdräkten.

Just som jag fällde upp stativet lyfte fågeln
och ”taxade ut” längs den tvärgående kortare
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Med detta avses att övergumpen har minst
två tvärgående band (nedan ”typ 1”). Se
exempel bild 1.

Hos en del individer förekommer också
att övre stjärttäckarna är helt vita med en i
olika grad utvecklad mörk spolfläck (nedan
”typ 2”). På detta sätt skapas ett tvärgående
band (eller snarare en rad med mörkare
fläckar/streck) i underkanten på över-
gumpen. Detta utseende tycks förekomma
hos alla tre arterna, ibland även hos ung-
fåglar. Begreppet ”ö-karaktären” inbegriper
inte detta utseende. Se exempel bild 2.

Med en indelning enligt ovan kan alltså
utseendet på övergumpen vara av typ 1
(minst 2 band), typ 2 (vit med fläckar/streck
i underkant) eller rent vit.

Ö-karaktärens betydelse
Varför är då denna karaktär intressant? Jo,
tittar vi på de artskiljande dräktkaraktärer
som normalt lyfts fram i litteraturen så är
flertalet av subtil natur och (som Ni säkert
vet) svåra att notera i fält. Om till exempel
halskragen vet vi idag att den kan variera i
utseende individuellt, och där halskragen hos
speciellt adulta stäpphökhonor och hon-
färgade blåhökar kan ha ett mycket likartat
utseende. Huruvida kindfläckens nedre av-
slut når undre näbbhalvan (stäpphök) eller
ej (ängshök) kan vara mycket svårt att se i
fält. Till och med är antalet ”fingrade” hand-
pennor inte det lättaste att notera på en hastigt
förbiflygande kärrhök. Ni som försökt kon-
statera axillarernas exakta utseende vet ock-
så hur marigt det kan vara på lite avstånd
(annars en mycket bra karaktär på subadulta
och adulta fåglar).

Övergumpen är i förhållande till dessa an-
dra karaktärer minst lika ”lätt” att se i fält.
Jag noterade till exempel ö-karaktären direkt
hos Flyget-fågeln ovan. Även hos individen
på bild 8 sågs ö-karaktären då fågeln iakttogs
flygande i fält (Douglas Gustafsson muntligen).

flygbanan. Jag hann dock se fågeln i tuben
cirka 30 sekunder under det att den tog höjd
för att fortsätta sin resa söderut.

Tack vare bra ljusförhållanden hann jag
notera de viktiga karaktärer som bekräftar
arttillhörigheten och jag vågade mig dess-
utom på att åldersbestämma individen till
3K+.

En karaktär fångade dock min uppmärk-
samhet då fågeln flög söderut (bort från
mig): den vita övergumpsfläcken var tvär-
bandad!

Under de följande åren har jag i fält och
genom litteraturstudier försökt validera
denna karaktär och den här artikeln skall ses
som en reflektion i ämnet snarare än som en
vetenskaplig studie. Jag vill inledningsvis
också poängtera att det för säker bestäm-
ning av kärrhökar fortfarande gäller att be-
akta så många karaktärer som möjligt. Inte
minst viktigt är det att lära sig de olika
kärrhökarnas jizz för att inte hamna fel i detta
komplex.

Ett par förtydliganden
I artikeln likställs ”övergumpen” med det vita
område som upptas av de ljusa övre stjärt-
täckarna (topografiskt är annars övergump-
en inte liktydigt med övre stjärttäckarna).

Benämningen ”kärrhökar” används som
samlingsnamn för stäpp-, ängs- och blå kärr-
hök (nedan ”blåhök”).

I artikeln används vidare förkortningarna:
KMO = Klaus Malling Olsen
Forsman = Dick Forsman
Jonsson = Lars Jonsson
BWP = The Birds of the Western Palearctic
VF = Vår Fågelvärd
NRM = Naturhistoriska Riksmuseet
ZMK = Zoologiska museet i Köpenhamn.

Ö-karaktären
Jag har i artikeln valt att använda uttrycket
”ö-karaktären” för tvärbandad övergump.
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Om man beaktar det avstånd som till exem-
pel krävs för att se kindfläckens avslut eller
axillarernas utseende, så ses även ö-karaktä-
ren på motsvarande avstånd. Naturligtvis
kan ljusförhållanden spela in men det gäller
även övriga karaktärer. Däremot är ö-ka-
raktären svår att se på fotograferade fåglar
då den vita övergumpen ofta blir överexpo-
nerad och stjärttäckarnas mörka fläckar el-
ler tvärband därigenom försvinner. Men om
ö-karaktären skulle visa sig diagnostisk i vissa
åldrar, skulle vi ändå alltså ha en mycket an-
vändbar bestämningsmöjlighet.

Oftast vita övergumpar på juvenila fåglar
Låt oss direkt konstatera att övergumpen hos
juvenila kärrhökar verkar vara rent vit (el-
ler av typ 2). Hos blåhök är den stor och
kvadratisk i formen medan den hos stäpp-
och ängshök är rektangulär och bildar ett
smalare vitt (eller lite beigetonat) ”band”
över stjärtroten. Vi kan alltså inte använda
ö-karaktären på juvenila fåglar! Med detta
sagt (och med vetskap om att jag redan här
tappar hälften av alla läsare…) får vi i stället
titta på de efterföljande dräkterna. Att ö-
karaktären hos äldre fåglar inte lyfts fram i
någon större utsträckning kan möjligtvis bero
på just det faktum att övergumpen är rent
vit hos juvenila fåglar, och att man mentalt
”lever kvar” i det utseendet även när man
beaktar fåglar i efterkommande dräkter.

Juvenila kärrhökar ruggar i olika omfattning
under deras första vinter. Ängshöken hin-
ner normalt längst i denna första ruggning
och kan ha bytt en stor del av kropps-
fjädrarna, i extrema fall samtliga, när den
återvänder på våren. Vissa individer ruggar
dock i mer begränsad omfattning, men i ge-
nomsnitt hinner ängshöken längre i sin för-
sta ruggning än andra kärrhökar under våren.
De juvenila pennorna börjar bytas under
våren/sommaren men avbryts normalt un-
der flytten söderut då en genomsnittlig 2K

ängshök har kvar några juvenila hand- och
armpennor.

Hos den juvenila stäpphöken framskrider
ruggningen långsammare än hos ängshök,
varför 2K-fåglar om våren normalt bara bytt
fjädrar kring hals och övre bröst. Ruggningen
accelererar dock under sommar/höst och
stäpphöken har, till skillnad från ängshöken,
normalt ruggat färdigt komplett i augusti/
september.

Även den juvenila blåhöken ruggar senare
än ängshök och ruggningsförloppet ser tids-
mässigt ut ungefär som hos stäpphök, even-
tuellt något långsammare.

Gemensamt för de unga kärrhökarna är
således att kroppsfjädrarna normalt ligger
något tidigare i ruggningsfas än pennorna.
Detta gör att vi med stor sannolikhet kan
anta att de övre stjärttäckarna är bytta hos
alla tre arterna vid tidpunkten för 2K-höst,
medan de fortfarande kan vara juvenila vid
2K-vår. Förutsatt att de nya övre stjärttäcka-
rna får ett adult utseende skulle vi alltså
kunna använda ö-karaktären på 2K höst-
fåglar och äldre!

De luriga fallen
Vilka är då de situationer där vi skulle ha
stor vägledning av om övergumpen är bandad
eller ej? Ja, en klassisk bestämningsfälla är de
subadulta blåhökhanar som, innan de ruggat
färdigt handpennorna för första gången,
uppvisar en svart kil i handen. Detta
fenomen uppträder under sensommar/höst
då blåhökhanen är 2K gammal och har yttre
oruggade juvenila slitna handpennor som
ser ljusa ut. Dessa fåglar felbestäms ibland till
stäpphökar.

Problemet gäller även ”åt andra hållet”
då yngre stäpphökhanar ibland uppvisar en
grå skuggning på bakkanten av vingen, fram-
förallt armen, bredare svart kil på handen,
och en tydlig ”huva”, och visar därför likhe-
ter med en blåhökhane, speciellt en 2K-hane.



49
Fåglar i X-län nr 2-07

Förekomst, eller avsaknad, av bandad över-
gump skulle i dessa fall förenkla artbestäm-
ningen drastiskt om karaktären var diagnos-
tisk.

Den andra problematiken gäller naturligt-
vis äldre stäpphökhonor (2K+) som i och
med sin längsstreckade kropp kan förväxlas
med såväl äldre som yngre blåhökhonor.
Här föreligger dessutom förväxlingsrisk med
ängshökhonor i sin första adulta dräkt, ef-
tersom dessa inte alltid uppvisar det hos äldre
fåglar arttypiska svarta vingbandet, bildat av
ett av armpennornas basala vingband som
syns även på armens ovansida.

Skulle man här kunna konstatera att få-
geln är en stäpphök om man såg en tydligt
bandad övergump?

Vad säger litteraturen?
Utseendet på de olika kärrhökarnas över-
gump är förvånansvärt lite diskuterad i van-
lig fältlitteratur. I de få fall övergumpen kom-
menteras i texten så beskrivs den som vit.
Jonsson (1992) nämner heller inget om ö-
karaktären i texten, men har dock i sina bil-
der klart indikerat en tvärbandning hos adult
och subadult stäpphökhane. Även adult
stäpphökhona har Jonsson avbildat med en
antydan till fläckighet på övre stjärttäckarna.
(Faktiskt finns även några pennstreck på
övergumpen hos adult ängshökhane.)

I facklitteraturen finns auktoriteter inom
området som beskriver karaktären ifråga. Till
exempel beskriver Forsman (1999) övre
stjärttäckarna hos äldre adulta stäpphök-
hanar (4K-höst och äldre) som ”barred grey
at close range”, men nämner inget om ö-
karaktären hos stäpphökhonor.

I en fältbestämningsartikel i Road Runner
(2003) beskriver KMO övergumpens utse-
ende hos adult stäpphökhona och skriver:
”Många stäpphökhonor har tydlig tvär-
bandning på övergumpen, vilket kan ses på
nära håll”. Detta illustreras även tydligt på

en bild i artikeln där en handhållen adult
stäpphökhona visar distinkt bandning på
övergumpen. (Artikeln berör endast hon-
färgade fåglar varför inget sägs om utseen-
det hos adulta hanar.)

KMO beskriver i artikeln övergumpen hos
adult blåhökhona som bred och vit, och til-
lägger att den som mest kan uppvisa enstaka
mörka fläckar baktill.

I BWP ges följande besked beträffande den
adulta stäpphökhanen: “Lacks white rump
of C. cyaneus, since upper tail-coverts bar-
red grey”. I den detaljerade beskrivningen
sägs vidare: “Upper tail-coverts white with
3-4 grey bars.”

Om den adulta stäpphökhonan och ängs-
hökhonan finns något motstridiga uppgif-
ter i BWP beroende på var man läser, men
det antyds att de övre stjärttäckarna kan ha
ytterligare bandning innanför den oftast fö-
rekommande mörka spolfläcken/bandet.

Hos blåhök finns beskrivet om adult hane:
”Upper tail-coverts uniform white”. Den
adulta honan beskrivs ha “…upper tail-
coverts white with pale brown to rufous
shaft-streaks”.

Skinn styrker teorin
Ett antal skinnlagda kärrhökar på NRM och
ZMK har studerats med avseende på ö-ka-
raktären. Dessa fåglar är insamlade både i
Sverige och utomlands. Jag redogör nedan
artvis för mina iakttagelser utifrån skinnen-
från NRM. Skinnen från ZMK utgör en
större samling och har studerats av KMO,
som välvilligt delat med sig av sina resultat.

Stäpphök adult hane
Ett tiotal skinn från NRM studerades varav
samtliga uppvisade tydlig bandning på
övergumpen motsvarande det utseende som
framgår av bild 1. Tvärbanden har samma
färg som övriga ryggsidan och mittersta
stjärtpennorna. Se även bild 3 där även en
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2K hane uppvisar tydlig bandning. Även
samtliga tolv skinn från ZMK visade grå-
bandad övergump.

Stäpphök adult hona
Även honan hos stäpphök visar en bandning
på stjärttäckarna, där färgen på banden, i
likhet med hanen, överensstämmer med den
övriga ovansidan. Från Sverige fanns endast
ett skinn märkt ”1:a sommar” (bild 4). Öv-
riga (få) skinn visade bandning på åtmins-
tone mittersta täckarna medan de intillig-
gande täckarna kunde ha tydliga mörka
fläckar på spetsen av fjädern. Av skinnen från
ZMK (sex stycken) visade tre bandad över-
gump medan de andra tre hade en över-
gump av typ 2, alltså med i olika grad mörka
fläckar eller streck i underkant av över-
gumpen.

Ängshök adult hane
Tre skinn från NRM uppvisade olika utse-
ende på övre stjärttäckarna. Ett skinn hade
två band på mittersta täckaren där det basala
bandet utgjordes av två runda fläckar. Ett
skinn hade vita täckare med grå spets och ett
skinn (slitet) visade vit övergump. De grå
partierna på täckarna var diffusare än mot-
svarande partier hos stäpphök. Av 20 skinn
på ZMK hade hälften grova grå tvärband,
medan hälften visade vita täckare med grå
fläckar i nederkant av övergumpen. Även
på dessa skinn var de grova grå partierna
diffusare än hos stäpphök.

Ängshök adult hona
Från NRM fanns endast ett fåtal skinn varav
ett visade att även honan kan uppvisa anty-
dan till bandning på övergumpen. På detta
skinn med en bandad övre stjärttäckare (2
band) täcktes dock det basala bandet nästan
helt av nedre ryggfjädrarna. Det är därför
mindre troligt att detta andra band skulle
ses i fält. Skinnen från ZMK (20) visade stor

variation där sju skinn uppvisade rent vita
övre stjärttäckare, nio skinn visade mörka
streck och tre skinn grova fläckar baktill på
övergumpen. Endast 1 skinn visade tydlig
bandning (typ 1) liknande adult stäpphök-
hona (se bild 9).

Blåhök adult hane
Ett tjugotal skinn från NRM visade samtliga
en ren vit övergump (se bild 5). Även skin-
nen från ZMK (38) visade rent vit över-
gump.

Blåhök adult hona
Inga skinn (varken från NRM eller ZMK)
visade övre stjärttäckare med tvärband.
Några av skinnen från NRM hade övre stjärt-
täckare av typ 2 (se bild 2). Dessa täckare
har endast en spolfläck som oftast är sma-
lare än motsvarande hos stäpp- och ängs-
hökhonor. Fläcken ter sig som en ”pilspets-
formad” breddning av själva spolen och
övergumpen kan därför se streckad ut i
nederkant (mot stjärten). Inte i något fall
iakttogs att spolfläcken täckte hela fjäderns
bredd. Resterande skinn från NRM visade
helt vit övergump. Se bild 6. Skinnen från
ZMK uppvisade samma mönster där sex av
de tretton undersökta honorna uppvisade
rent vita övre stjärttäckare, fem visade mörka
fläckar baktill samt två med mörkare streck
baktill på övergumpen.

Slutsatser
Jag har ovan beskrivit två problemställningar
där övergumpens utseende eventuellt skulle
kunna vara till stor hjälp i artbestämningen.
Vad gäller den adulta stäpphökhanen så tycks
det vara ställt utom tvivel att den visar en
bandad övergump (2-4 band). Denna ka-
raktär tycks vidare vara diagnostisk och bör
kunna användas på 2K höstfåglar och äldre.
Den adulta blå kärrhökhanen har dessutom
en rent vit övergump (diagnostisk). Även sex
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blåhökhanar märkt 2K-sommar från ZMK
hade ruggat till rent vita övre stjärttäckare
(KMO i mail). Följaktligen gäller att man i
problemet med den hanfärgade höstfågeln
med svart handkil har stor hjälp av ö-karak-
tären; ser man en tydlig bandning är det med
all sannolikhet en stäpphök – alternativt; ser
man att övergumpsfläcken är helt vit är det
med lika stor sannolikhet en blåhök!

När det gäller den andra problemställ-
ningen tycks visserligen flertalet adulta stäpp-
hökhonor uppvisa tydlig bandning (minst
två synliga tvärband), medan några uppen-
barligen visar ett utseende enligt typ 2. Ka-
raktären är alltså inte hundraprocentig i
detta fall.

Honfärgade blåhökar uppvisar dock tro-
ligen aldrig en tvärbandad övergump. Som
maximalt uppvisas spolfläckar/streck i under-
kant av övergumpen (typ 2).

När det gäller ängshökhonan verkar det
normala vara att övergumpen visar ett typ
2-utseende eller är rent vit (se till exempel
omslaget på VF #5/2004). Sällsynt bör ängs-
hökhonan kunna uppvisa två band på övre
stjärttäckarna men det verkar som om det
basala bandet ibland täcks av ryggens fjäd-
rar. I ett fall (ZMK) fanns dock ett utseende
som visade en bandning likt adult stäpphökhona.

Om man kan konstatera en tydlig mörk
tvärbandning (minst 2 band) på en hon-
färgad fågel är det således en indikation på
att det kan röra sig om en stäpphök, dock
inte säkert att det är en hona eftersom 2K
hanar på våren kan uppvisa tydlig bandning
- se till exempel bild 221 i Forsman (1999)
eller bild 3 i denna artikel! I alla fall bör
blåhök kunna uteslutas!

Hos ängshökhanen verkar det vanligt att
övre stjärttäckarna är vita med grå spets (se
bild 7) eller med ytterligare grå band innan-
för. Jag har i fält reagerat på hur svårt det
kan vara att se övergumpen hos adulta
ängshökhanar.

Möjligen kan förklaringen vara att den
grå spetsen ”smälter in” i stjärtovansidan
varför den ”kvarvarande vita övergumps-
fläcken” blir minimal. De grå banden/fläck-
arna hos ängshökhanen verkar genomgå-
ende mer diffusa än hos stäpphök vilket kan
bidra till svårigheten att se något mönster i
fält. Även om den adulta ängshökhanen kan
uppvisa bandade övre stjärttäckare bör just
ängshökhanen inte utgöra någon större
förväxlingsrisk i problemställningarna ovan.
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Fortsättning från sidan 42
Slutsats: Samma hona stationär på ön åt-
minstone 1984-1986, oklart hur länge dessför-
innan som omärkt adult. Minimum upp-
nådd livsålder antagligen 4 år.

Vä ben gul Hö ben blå+metall
Märkt 1988 som häckande hona. Sedd 1989
inom samma revir, därefter ej påträffad.

Slutsats: Samma hona stationär på ön
1988-1989, oklart hur länge dessförinnan
som omärkt adult. Minimum uppnådd livs-
ålder antagligen 3 år.

Vä ben ljusblå Hö ben blå+metall
Märkt 1988 som häckande hane. Observe-
rad årligen i närbelägna revir fram till och
med 1993.

Slutsats: Samma hane stationär på ön

1988-1993, oklart hur länge dessförinnan
som omärkt adult. Minimum uppnådd livs-
ålder antagligen 7 år.

Vä ben röd Hö ben grön+metall
Märkt 1988 som häckande hona. Sedd 1989
inom samma revir, därefter ej påträffad.

Slutsats: Samma hona stationär på ön
1988-1989, oklart hur länge dessförinnan
som omärkt adult. Minimum uppnådd livs-
ålder antagligen 3 år.

Vä ben brun Hö ben grön+metall
Märkt 1988 som häckande hane. Sedd 1989
inom samma revir, därefter ej påträffad.

Slutsats: Samma hona stationär på ön
1988-1989, oklart hur länge dessförinnan
som omärkt adult. Minimum uppnådd livs-
ålder antagligen 3 år.

Kontroll av två adulta roskarlar på Eggegrund. Foto: Per Aspenberg.
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Vä ben röd Hö ben röd+metall
Märkt 1985 som häckande hona. Oväntat
nog ej observerad senare annat än ett enda
år, sommaren 1990.

Slutsats: Kan ha fört en embullerande till-
varo utan att ha fast tillhåll på ön. Minimum
uppnådd livsålder antagligen 7 år.

Av de 17 adulta fåglar som färgmärkts har
ovannämnda 13 (mer än 75 procent) ob-
serverats något påföljande år. De som direkt
försvunnit ur rullorna kan ha gjort detta av
fyra olika skäl. Antingen kan de ju ha
emigrerat till annan häckplats. Att detta fö-
rekommer visas ju av exemplet på vit/röd
ovan som flyttade till annan ö 8km bort. Ett
annat alternativ är naturligtvis att fågeln
dött under flyttning/vinteruppehåll. Adult
dödlighet uppges till storleksordningen 66-
80 procent, varför väntevärdet för fåglar
som försvunnit direkt av detta skäl borde
vara minst tre individer. En tredje tänkbar
orsak är förlust av färgringarna, och även
sådana fall har ju dokumenterats inom ra-
men för Eggegrunds-studien. En fjärde möj-
lighet slutligen är att en färgmärkt fågel bli-
vit förbisedd påföljande år. Så borde rimli-
gen ha skett endast i undantagsfall, vilket
också antyds av att de allra flesta roskarlar
som setts på ön flera år efter färgmärkningen
också har observerats under mellanliggande
år. Detta borde tala för att det stora flertalet
färgmärkta häckare verkligen också blivit do-
kumenterade år för år. Man kan ju också
konstatera att det förväntade antalet åter-
vändare (borträknat adult dödlighet) också
verkligen setts kommande år på ön.

Revir- och par-trohet
Även om det typiska beteendet för roskarla-
rna tycks vara att år efter år återkomma till
samma häckningsö återstår frågan om de då
upprätthåller samma revir och om par-
förhållandet är stabilt mellan åren. Studierna

av färgmärkta roskarlar på Eggegrund visar
att det förekommit partnerskifte mellan olika
år, trots att i många fall fjolårspartnerna åter-
kommit till ön. För åtta av de tretton färg-
märkta som setts över flera år kunde man
inte konstatera något omgifte, men för fem
individer (al/blå  al/vit  blå/gul  vit/röd  ljus-
blå/blå i redovisningen ovan) dokumentera-
des detta. Alltså tycks detta vara relativt van-
ligt, eftersom det direkt kunde dokumente-
ras för cirka 40 procent av individerna.

Inte heller fördelningen på geografiska
borevir har varit alldeles intakt mellan år.
Vid analysen av revirkarteringarna har ros-
karlarnas häckningsterräng delats in i 21
olika borevir. Samtliga av dessa revir har vis-
serligen varit bebodda något år, men alla har
aldrig ockuperats samma år. Storleken på ett
borevir (inom vilket också ungkullarna nor-
malt vistats) är cirka 100x100meter. För två
av fem studerade hanar (40%) skedde byte
av borevir mellan något år. Motsvarande
siffra för honor var likvärdig, tre av åtta
(37,5%)

Livslängd
Skärgårdsfåglar i allmänhet kan populärt
uttryckt sägas utmärka sig genom ganska lågt
risktagande för vuxna fåglar kopplat till täm-
ligen låga reproduktionstal och hög maxi-
mal livslängd för de fåglar som överlever till
fertil ålder. Den högsta konstaterade åldern
för en i Sverige ringmärkt roskarl ligger (den
ringa kroppstorleken till trots) därmed så
högt som 15 år (Staav 2006). För Egge-
grundsfåglarna finns inga sådana höga åld-
rar dokumenterade. Den hane som är aktu-
ell revirfågel nu 2007 har en känd ålder av
tolv år. De som blev fångade och färgmärkta
som adulta fåglar hade ju då en okänd ålder,
men om man lägger på två år för tiden som
icke häckningsmogen, hamnar man på
minimumåldrarna elva respektive tolv år för
de två individer som färglästes under längst
följd av år på Eggegrund.
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DISKUSSION

Ungfågelspridning
Tidigare i denna artikel fastslogs att sex pro-
cent av de ringmärkta roskarlungarna på
Eggegrund konstaterats ha återvänt till
födelseplatsen för att häcka. Därvid har
ingen hänsyn tagits till en stor förväntad
ungfågeldödlighet för roskarlarna under
perioden fram till två års ålder då de som
tidigast gör debut som reproducerande fåg-
lar. Ungfågeldödligheten första året för ros-
karl har beräknats till cirka 50 procent (Boyd
1962). Adult överlevnad har skattats till cirka
80 procent (Bergman 1946) respektive 66
procent (Boyd 1962). Bara detta skulle inne-
bära att över 15 procent av de individer som
då fortfarande borde vara vid livet har kon-
staterats återvända till födelseplatsen för att
häcka. Det är i detta sammanhang dessutom
viktigt att notera att när det gäller dunungar
är 95 individer (cirka 95%) fram till och
med år 2005  märkta bara med en metall-
ring. Även om de återvänder till Eggegrund
för att häcka är det ganska stor sannolikhet
att de då undgår att bli identifierade annat
än som till exempel ”hane ringmärkt höger
ben”. Detta beror på att föga ansträngningar
under årens lopp lagts ned på just avläsning
av de besvärliga aluminium-/stålringarna.
Mot bakgrund av detta får man utgå från
att en betydande andel (gissningsvis över
25%) av de eggegrundsfödda roskarlarna
har återvänt som häckfåglar.

Rervirtrohet
Både byte av revir och partner tycks ha före-
kommit ganska ofta på Eggegrund mellan
olika år bland de färgmärkta gamla roskarla-
rna. Uppgifter om partnerbyte överensstäm-
mer med data från Bergman (1946) och
Nettleship (1973) bekräftar att sådant
partnerbyte förekommer särskilt när häck-
ningen misslyckats det tidigare året. Bergman

menar dock att revirtrohet är regel inom
arten.

Populationstäthet
Med upp till fjorton häckande par på den
800m långa ön kändes populationstätheten
under 1980- och 1990-talen anmärknings-
värt hög. Längs optimala strandavsnitt som
på öns östra del (”fyrön”) var en typisk revir-
storleken 1ha eller mindre. Detta är dock
inte unikt, då Nettleship (1973) anger 4 par
på 4ha och Vuolanto (1968) 30 par på en ö
med storleken 22ha.

Populationstrend
De dramatiska förändringar i storleken på
den häckande populationen som redovisats
från Eggegrund ovan är knappast slumpmäs-
siga. Möjligen kan numerären ha underskat-
tats i slutet av 60-talet, men om så var fallet
rimligen inte med mer än något enstaka par.
Det kraftiga ”hacket” i kurvan för år 1987
med bara sju par förefaller i efterhand märk-
ligt, men kanske likväl hade sin förklaring i
många tidigt avbrutna häckningsförsök just
detta år. I stort sett ter sig dock utvecklingen
klarlagd med en tydlig uppgång under 70-
talet, en blomstringstid under fram för allt
80-talet och en mycket påtaglig nedgång
under de sex senaste åren.

Utvecklingen för populationen i landska-
pet Gästrikland i sin helhet upplevs av för-
fattaren som i stora drag parallell med den
på Eggegrund. Bara under de tio senaste åren
från 1997 till 2007 har antalet revir i land-
skapet minskat från 35 till fem (Aspenberg
& Axbrink 1998 resp Aspenberg & Axbrink
in prep). Rapporter om minskningar har re-
dan hunnit publiceras från flera andra re-
gioner, till exempel från ytterskärgården i
Småland (Johansson & Larsson 2001) med
en minskning från 34 par1993 till 10 par år
2000. Även vid Falsterbo har fångsterna av
roskarl minskat. En jämförelse mellan de två
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perioderna 1976-89 och 1990-2003 påvi-
sar 46 procent minskning för gamla och hela
82 procent minskning för årsungar (Helseth,
Stervander & Waldenström 2005).

Häckningsframgång
Spekulationerna om häckningsframgång på
Eggegrund på knappt 50 procent kan jäm-
föras med uppgifter i litteraturen från
Nettleship (1973) som anger att hela 50-60
procent av äggen utvecklas till flygga ungar
resp Nordberg (1950) som uppger 63 pro-
cent för samma parameter.

Vuolanto påkar dock (Vuolanto 1968) att
andelen kläckta ägg varierar påtagligt mel-
lan endast 26 procent för öppet placerade
bon men avsevärt högre 88 procent för mer
dolda bon. Om man sammaväger bilden av
hög ortstrohet, lång livslängd och låg
predation (utan i varje fall direkt alarme-
rande låga reproduktionssiffror) på Egge-
grund, finns inga direkta ledtrådar lokalt
varför roskarlarna så dramatiskt har mins-
kat. Kanske finns en del av förklaringen kopp-
lad till gråtrutdöden. Flera roskarlar har hittats

nyligen döda under sommaren på de plat-
ser där ”trutsjukan” också grasserat som
värst. Denna koppling återstår ännu att be-
lägga. Men rimligen kan inte skulden för
nedgången just på Eggegrund läggas på ök-
ningen av mink, som inte tagit sig så här långt
ut. Annars bör förklaringarna stå att finna i
förhållanden under flyttning eller övervint-
ring.

Slutsatser
Studierna av roskarlen på Eggegrund påvi-
sar kraftiga poulationsförändringar över ti-
den och då i synnerhet en formidabel pop-
ulationskrasch från och med 2002. Ingen
störning lokalt i reproduktionsförhållanden
kan förklara vidden av den inträffade ned-
gången. Predation från däggdjur kan inte
utgöra förklaringen på denna minkfria ö.

Roskarlarna visade sig som vuxna ha en
nära hundraprocentig ortstrohet till ön, men
revir-och partnerbyte förekom mellan olika
år. Maximal registrerad ålder innehas av en
ännu aktiv individ som nu är 12 år gammal.
De tidigaste fåglarna anlände under de sista

Bild på ringmärkt unge

En unge av roskarl skall märkas. Foto: Per Aspenberg.
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dagarna i april. Ruvning skedde normalt
under juni fram till midsommartid. Bortflytt-
ning företogs i snabbt tempo med inledning
av de gamla honorna från mitten av juli.
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VI AVSLUTADE FJOLÅRET MED EN FÖRHOPPNING på
att 2007 års resultat skulle bli bra efter vårt
facit för 2006 på noll häckningar. När vi nu
summerar detta år så var våra förhoppningar
väl grundade. I och för sig kunde det bara bli
bättre men när det gäller antal kungsörns-
ungar så blev det rekord för länet med nio
ungar, där samtliga har blivit ringmärkta. I
antalet häckningar blev det dock inte något
rekord utan siffran stannade på fem lyckade
häckningar och tre misslyckade/avbrutna.
Den fina siffran på antal ungar beror således

på att i fyra av de fem häckningarna var det
dubbelkullar. Orsaken till detta kan man bara
spekulera i, vilket vi naturligtvis gjort, och vi
kom fram till att det var laddade kungsörn-
spar i reviren efter fjolårets ”viloår” samt
god bytestillgång i vårt län.

Årets inventering har också gett två nya
revir och vi är nu uppe i totalt sjutton revir i
länet varav elva är besatta med känd bolo-
kal. Fördelningen på reviren är att tretton
återfinns i Ljusdals kommun, två i Hudiks-
valls kommun, samt ett vardera i Bollnäs och
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Nordanstigs kommuner. Jag spekulerat tidi-
gare i när Ovanåkers kommun ska spräcka
”nollan” och årets inventering gav några yt-
terligare fina obsar som stärker vår förhopp-
ning om att konstatera ett revir där inom
kort samt även stärka misstanken om att det
redan finns etablerade par i den kommu-
nen.

Eftersom de regionala rapportkommittée-
rna är indelade landskapsvis får vi ur den
aspekten en liten annorlunda sammansätt-
ning på reviren. Fortfarande inget revir i
Gästrikland, fyra revir i den del av Dalarna,
Orsa finnmark, som tillhör länet räknas bort
och tre revir läggs till i den del av Härje-
dalens kommun som tillhör Hälsingland.
Hängde ni med? Antal revir i Hälsingland
blir då sexton till antalet men dock blev
häckningsresultatet lika, nio ringmärkta
ungar och fem lyckade häckningar. Revir och
häckningar i den del av Hälsingland som till-
hör Härjedalens kommun redovisas i Jämt-
lands läns årsredovisning.

Vi testade inventering via flygplan ifjol och
fortsatte i år med fler flygtimmar. Vi kon-
centrerade oss helt till områden där vi fått in
tips, områden mellan kända revir samt revir
utan känd bolokal. Kontentan av denna
inventeringsmetod är att den inte är riktigt

hundraprocentig när det gäller att hitta nya
bon men däremot mycket effektiv när det
gäller att få en bild av vilka berg som är tänk-
bara som bolokaler samt att få avskriva om-
råden. För att ”kalibrera” oss kontrollerade
vi även något känt bo och när ungarna är
30-40 dagar gamla syns dom rätt väl, som
måsar mot en mörk bakgrund. Sammanfatt-
ningsvis en bra metod som ska ses som ett
tidsbesparande komplement till ordinarie in-
ventering och den kan med fördel användas
till att kontrollera kända bolokaler.

Nu tar vi nya tag inför 2008 års kungsörn-
sinventering och det kanske blir året då vi
når tjugo kända revir i länet. Möjligheten
finns och vi har inte långt kvar till den nivån.
När det gäller den gemensamma inven-
teringsdagen blir det en liten nyordning nästa
år. Vi kör den södra delen av länet första
lördagen i mars och den norra delen av lä-
net den andra lördagen i mars. Flera kan
tänka sig att vara med båda tillfällen och på
så vis får vi bättre täckning i respektive del av
länet. Mer information om det kommer i
början av 2008. Vi i kungsörnsgruppen vill
också passa på att Länsstyrelsen i X-län för
bidrag till verksamheten, främst resebidrag,
samt Alvins fond som bidrog till flyg-
inventeringskostnaden.
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