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Våren 2010 var det ovanligt mycket vatten 
i Tämnaren vilket ställde till problem med 
häckningen för många fågelarter. Det höga 
vattenståndet gjorde inte bara att många 
häckningsöar stod under vatten utan också 
att stora arealer åkermark översvämmades. 
Det senare fick till följd att ett sångsvanpar 
byggde bo och började häcka på en översväm-
mad åker i Harbo. När vattnet senare drog 
sig tillbaka hamnade boet på torra land. När 
åkerns ägare sedan var sysselsatt med sådden 
en bit från svanboet kom en vildsvinsgalt gå-

Ett svinaktigt beteende

ende över åkern i riktning mot boet. Svanarna 
blev oroliga och började flaxa med vingarna. 
Bonden, som ville hjälpa dem, hoppade av 
traktorn för att mota bort grisen, men när 
han var cirka 20 meter från den visade grisen 
tydligt sitt missnöje med att bli störd. Bonden 
tog det säkra för det osäkra och tog skydd i 
traktorn. Galten gick vidare rakt mot svanboet 
och åt där upp äggen. Vilket svin!
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På grund av mycket snö i markerna under den 
gångna vintern blev bara ett fåtal sparvuggle-
holkar kontrollerade för att se om där fanns 
några hamstrade byten och det fanns lite 
sorkar och mesar i några. Under häckningstid 
besöktes dock som vanligt samtliga 58 hol-
kar för att kontrollera om där fanns någon 
häckning av sparvuggla. Detta år var det ett 
par som hade fattat tycke för en av holkarna. 
När det sedan var dags att ringmärka ungarna 
visade sig kullen bestå av hela nio ungar.  

Sparvugglan får ofta stora kullar, sex eller 
sju ungar är vanligt och åtta har det varit en 
gång genom åren, men nio är ovanligt många. 
I en holk av sparvugglemodell i Tärnsjötrak-
ten häckade också ett par och här ringmärktes 
sex ungar.
 Även om bara ett par av ”rätt” art häckade 
i sparvuggleholkarna kring Östervåla 2010 
betyder det inte att övriga holkar var utan 
hyresgäster. Som vanligt var talgoxen den i 
särklass vanligaste häckfågeln och 25 av de 
58 holkarna var bebodda av denna art. Det 
kan förefalla många, men är ändå det minsta 
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antalet häckande talgoxar under de år som 
holkarna suttit uppe. Det förhållandevis låga 
antalet kan ha berott på att arten hade en 
urusel häckningssäsong med stor ungdöd-
lighet under föregående år. Inte heller några 
andrakullar av talgoxar hittades i holkarna år 
2010. Övriga häckfåglar i holkarna detta år 
var vardera ett par av göktyta, svartvit flug-
snappare och stare.
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