
35FÅGLAR I UPPLAND  2  2009

Den 6 juli beslutade jag och min bror att vi 
skulle åka och lyssna på nattskärra på Håll-
näshalvön. Vädret var riktigt uselt och efter en 
blåsig natt, med två skärror som belöning, och 
sönderbitna av mygg vid uppsättande av tält 
drog vi oss söderut igen mot Uppsala. Trots 
att klockan var runt lunch beslutade vi oss för 
att stanna till vid Aspnäs för att följa upp den 
långstannande sommargyllingen. 

UTAN NÅGRA STÖRRE förhoppningar eller för-
väntningar strosade vi runt i betesmarkerna 
och spanade. Två göktytor for runt, det var 
relativt gott om mesar och deras avkomma 
och fortfarande sjöng ett par trädgårdssångare. 
Vi gick i den glest trädbevuxna marken väster 
om kyrkan och efter ett tag delade vi på oss 
för att täcka upp ett större område. Knappt 
fem minuter hinner gå när det helt plötsligt 
kommer en gul pil farande mellan kronorna 
och försvinner in i trädridån i väster. Efter att 
adrenalinet lagt sig inser vi att den faktiskt 
hade med sig något i näbben som såg ut som 
en stor grön larv. Det verkade med andra ord 
som att gyllingarna matade, vilket flyt att 

kunna få sina misstankar bekräftade.
Efter den 7 juli var Ulrik Lötberg och 

Lasse Gustavsson på plats vid två tillfällen i 
mitten på månaden, sista gången 15 juli, och 
hade då varnande hane och hona. Inga flygga 
ungar har setts vid besöken, men troligtvis 
har heller ingen varit i området och letat 
efter den 15:e. 

I boken Kunskapen om fåglar av Tage 
Wahlberg kan man läsa att sommargylling 
från ruvningsstart till dess att ungarna är 
flygga behöver 28–30 dygn. Normal ägglägg-
ningstid är mellan 6 och 13 juni men kan vara 
så sent som 28 juni. Troligtvis har ungarna 
blivit flygga någon gång under senare halvan 
av juli och då har inget eftersök gjorts. Den 
slutsats man kan dra av vårens observationer 
vid Aspnäs är att häckning av sommargyl-
ling har ägt rum, men vad resultatet sedan 
har blivit går förstås inte att säga så mycket 
mer om.

Jan Wärnbäck
Västeråkers-högby 53 
755 91 Uppsala

 

Funderingar kring 
blåmesens natthärbärge 
vintertid
LARS-ERIC ROXIN

Redan på ett tidigt stadium blev det uppen-
bart för mig att många småfåglar använde 
de holkar jag tillverkade som uppehållsplats 
även under den kalla årstiden. Frågan är 
om inte fåglarna använder holkarna i större 
utsträckning under vinterhalvåret än under 
sommarhalvåret. Den stora mängd avföring 
som de lämnar kvar tyder på detta (31 holkar 
av 40 hade nyttjats på det sättet vid kontroll 
senast). Om man som jag rensar och gör rent i 
holkarna inför vårsäsongen så upptäcker man 
snabbt att man överraskar och skrämmer ut 

t.ex. talgoxar och blåmesar från holkarna om 
man utför detta arbete för sent på eftermid-
dagen. Redan när det börjat skymma finns 
fåglarna i sitt ”natthärbärge”. Kanske är det 
så viktigt för att fåglarna skall klara av kylan 
under den kalla årstiden att man borde bygga 
speciella vinterholkar designade för att ge 
skydd för kyla och blåst.

I och med att jag även bygger holkar för 
fladdermöss så upptäckte jag efter ett tag 
att åtminstone blåmesen har för vana att 
uppehålla sig i dessa. Det trots att det måste 
vara trångt och svårt att komma upp till den 
trekantiga kammaren genom att pressa sig 
upp genom öppningen nertill. Det kräver att 
fågeln tar sig igenom en öppning som bara är 
2 centimeter bred och därefter klättrar 7 till 
10 centimeter upp genom springan till kam-
maren. Första gången jag upptäckte avföring 
i fladdermusholken så trodde jag förstås att 
den varit besökt av en fladdermus även om 
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avföringens färg och konsistens inte riktigt 
stämde. Senare har jag avslöjat just blåmes 
vid ett par tillfällen i holkarna när jag öppnat 
för att sanera.

När jag får tillfälle så tycker jag att det är 
intressant att ta reda på vad som uppehåller 
sig i de håligheter som ofta finns på äldre träd. 
Det var så jag upptäckte att blåmesen gärna 
tränger sig in och uppehåller sig i mycket 
smala håligheter. Detta är kanske inte så 
konstigt men det som förvånade mig var att 
fåglarna ibland kunde klättra uppåt och på 
något sätt hålla sig kvar utan att tappa fäste. 
Vad jag upptäckte var att blåmesar även 
övernattade i dessa mycket trånga håligheter 
på så sätt att de pressar sig uppåt och hål-

ler sig fast på något sätt trots att hålet går 
brant uppåt i trädet och endast ger minimalt 
utrymme. Jag är inte helt säker på att detta 
bara sker vintertid men det verkar vara så 
när man studerar mängden avföring som blir 
kvarlämnad under olika årstider.

Jag tycker det är spännande med olika 
beteenden hos fåglar och det skulle vara 
mycket intressant att höra om det finns andra 
fågelintresserade som har uppmärksammat 
samma beteende hos blåmesen som jag.

Lars-Eric Roxin
Gitarrvägen 5
756 54 Uppsala
018-611 31 47

Fågelåret 2008 
i Almunge – Knutby
TOMAS KJELSSON

Året började bra med flera ropande slagugglor 
utefter Vällen och Gisslaren under våren. 
Vädret spelade som vanligt ofta sitt nyck-
fulla spratt när man var ute på ugglelyssning 
med plötsliga snöbyar och vindkast som helt 
spolierade lyssnandet. Ibland var det helt 
knäpptyst i skogen trots att vädret tycktes 
vara helt rätt. En spelande pärluggla vid Ola 
skifte blev vår ”indikatoruggla”. Om den var 
igång kunde kvällen bli bra. Oftast stämde 
det faktiskt.

Särskilt en upplevelse har bitit sig fast 
i minnet. Benny Åhr och jag hade stannat 
alldeles vid bron där Hallstaviksvägen pas-
serar Aspdalssjön och klivit ur bilen. Det 
var en kall och klar kväll. Vi såg hur vackert 
månen speglade sig på sjöns isiga vattenyta. 
Som vanligt gick vi tyst en bit från bilen för 
att slippa höra knäppningarna från ett kall-
nande motorblock. Vi stod helt stilla i några 
minuter och lyssnade intensivt vid sjökanten 
för att lyckas höra det svaga ljudet från någon 
avlägset ropande uggla. 

Plötsligt kom det ett dovt VOOH-HOOH 
över sjön som slog till med full kraft mot oss. 
Jag höll så när på att falla baklänges och pul-
sen steg betänkligt. Det tog några sekunder 
innan jag fattade vad det var. Det efterföljande 
ljudet gav däremot inga tvivel om källan. En 
ropande slaguggla precis på andra sidan sjön, 
bara några hundra meter bort. Vi tittade 
lätt chockade på varandra och stod sedan i 
mörkret i säkert en halvtimme och lyssnade. 
Mycket mäktigt. En upplevelse som fler borde 
få vara med om. Så nära och intensivt har jag 
nog aldrig hört en slaguggla förut.

DEN NIONDE MAJ fick jag ett SMS en tidig 
morgon. Det var Sören Andersson som rap-
porterade om årets första spelande vaktlar i 
Uppland. De var på Solvallamossen norr om 
Kärven. Kvällen efteråt var Benny och jag på 
plats och hörde i varje fall en kvarvarande 
spelande vaktel. Vaktel hörs vanligtvis årligen 
på Solvallamossen men 2008 var detta enda 
gången under året men Solvallamossen skulle 
bjuda på fler överraskningar. 

Den 11 maj satt jag hemma framför TV:
n och slötittade. Egentligen ville jag ut och 
skåda men orken fanns bara inte efter en in-
tensiv dag. Eftersom jag inte har något BMS 
så gick jag in på Artportalen med hjälp av 
mobiltelefonen och slog upp Upplandssidan. 


