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Detta är ingen vetenskaplig artikel utan en beskrivning av en underbar lite fältfågel
och vårt arbete med att försöka stärka den lilla stam som finns i jordbrukslandskapet
runt Uppsala.
Rapphönan, Perdix perdix, en fågel jag kom i kontakt med för första gången 2004
när jag som jaktpraktikant på Uppsala kommun viltvård fick delta i utsättningarna av
rapphöns. Sedan dess har rapphönan varit stor del av mitt arbete då jag 2005 fick utsättningarna på mitt ansvar och började fördjupa mig i hur vi ska kunna hjälpa rapphönan
att kunna överleva i jordbrukslandskapet.

U

ppsala kommun har sedan 1999 satt
ut runt 100 12-veckors rapphönskycklingar nästan varje år på olika
platser runt Uppsala. Skälet till att Uppsala
kommun vill sätta ut rapphöns är för att öka
den biologiska mångfalden och att när ett
antal av kommunens arrendatorer övergick till
ekologisk odling så ökade förutsättningarna
för utsättning. Jag kommer att beskriva hur
vi arbetar under utsättningarna men kommer
först att ta lite allmänt om rapphönan och
dess behov.
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En rapphöna är det öppna landskapets fågel
och vill ha långt till närmaste träd där duvhöken kan sitta och spana, det ska vara minst
200 m till närmaste träd.
Ett bra skydd i form av buskage, gammal
förna vid en stenmur, gärdsgård eller staket
för att kunna boa, skydd är viktigt under
häckningen då predation av äggen är vanligt,
främst av kråkfåglar.
Besprutningsfria kantzoner där kyckling-


arna kan leta insekter (bladlöss, växtsteklar,
stekellarver, fjärilslarver m.m.) som utgör den
viktigaste proteinkällan under kycklingens
första 2–3 veckor då de är helt beroende av
insekter. Sedan är det växtdelar och frön som
utgör födan.
Stödutfodring med vete är ett bra sätt att
hjälpa rapphönan och andra arter.
Finns besprutningsfria kantzoner i jordbruket ökar kullstorlekar hos fälthönsen har
ett flertal engelska studier visat.
Men det är inte bara föda och skydd som
behövs för att kunna överleva och öka i antal,
utan minskar man ner på antalet predatorer
(räv, grävling, kråkfågel) så ökar förutsättningarna avsevärt.
Får man ihop alla förutsättningar så det blir
gynnsamt för rapphönan så kan det lyckas att
få upp en levnadsduglig stam.
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Vi börjar med att se ut platser som är lämpliga
för rapphöns och då tänker vi på skydd, träd
200 meter från platsen osv.

I juli – augusti hämtar jag ca 100 åttaveckorskycklingar hos en uppfödare. De har nosring på sig för att undvika hackning. Vi har
en stor voljär som kycklingarna får vara i en
dryg månad där de får växa till sig och få bra
mat i form av kalkonstart och grönföda så de
får ett bra hull och de ruggar när de är runt
10 veckor gamla.
I september/oktober är det äntligen dags
att börja sätta ut dem i sin utsättningsvoljär,
den rymmer 30 st. rapphöns, runt voljären sätts
ett elstängsel upp som skydd mot plundrare
(räv, katt, grävling), i voljären finns skydd
och fri tillgång till mat och vatten, där får
allihopa sitta i en dryg vecka för att vänja sig
med omgivningen och göra sig hemmastadd.
Efter en vecka släpps 2/3 av kycklingarna
ut i det fria medan de sista 1/3 får sitta kvar
i voljären en vecka till och agera lockfåglar
och hålla de utsläppta kvar på platsen. När
första gänget släpps ut så sticker de givetvis
iväg men lockfåglarna börjar på en gång att
ropa tillbaka dem och genast svarar de fria
och det blir skönsång i mina öron. Släpps
alla ut på en gång så sprids de för vinden. Vid

Fina gömställen bland kirskål och åkertistel i
besprutningsfri kantzon.
Åttaveckorskycklingar med nosring på sig för att
undvika hackning.
Och en utsättningsvoljär med elstängsel.


utsättningsplatsen finns en foderautomat full
med mat som det är vana med i form av hel
fodervete. Utfodringen sker sedan året runt.
Tyvärr har vi problem med vetetjuvar i form
av rådjur men de ska ha mat de också.
I ett par månader håller sig rapphönsen
i närheten av voljären och foderplatsen men
efterhand blir de mer och mer anonyma men
det syns vid foderplatsen i form av spår och
spillning att de återkommer för att äta.
Tyvärr är det hög dödlighet vid utsättning
på grund av b.la. predation då ungfåglarnas
vingmuskulatur inte är tillräckligt stark men
det försöker jag hjälpa dem genom att stöta
upp dem själv eller med hjälp av hund så de
flyger och tränar upp vingmuskulaturen. Vi
försöker vänja dem med ett naturligt foder
redan i fångenskap då de annars kan få svårt
med omställningen från kraftfoder till naturlig
föda.
Men det är svårt i alla fall att få en hög
överlevnadsprocent på utsatta rapphöns då de
inte har de medfödda skyddsbeteenden men
man kan hoppas att de överlever så pass många
att det finns att bygga på.
Vi försöker ständigt komma på någon
metod där vi kan lyckas bättre för det är inte
roligt att hitta rester efter en rapphöna ute i
markerna runt voljären.
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Vi har släppt rapphöns på olika platser runt
omkring Uppsala som till exempel Gamla
Uppsala, Hågadalen, Fyrislund, Vårdsätra.
Men då det inte var så lämpliga miljöer så
har vi nu bytt platser men vi vill undvika att
sprida var det är någonstans så rapphönsen får
en lugn plats att etablera sig. Jag hoppas att ni
läsare förstår det.
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Tittar man på inrapporterade observationer
sedan 1999 så har en ökning skett men det
är mycket arbete kvar för att få en stam som
överlever utan hjälp genom utsättningar.

Våren 2007 var jag ute tidiga mornar och sena
kvällar och inventerade i Gamla Uppsala där
utsättningar har gjorts varje år sedan 1999
men tyvärr varken såg jag eller hörde jag
några rapphöns där. Så hösten avstod vi att
sätta ut rapphöns där då det är för mycket
störningar i form av människor och deras
lösspringande hundar och då rapphönsen är
väldigt störningskänsliga försvinner de på ett
eller annat sätt.
Vintern 2006 gick vi ut med stående fågelhundar i Hågadalen och sökte efter fåglar
men utan resultat, även där är det för mycket
störningar.
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Uppsala kommun kommer att fortsätta med utsättningarna tills vi tycker det är framgångsrikt
och vi vill poängtera att all jakt på rapphönsen
på Uppsala kommuns marker är förbjudet.
Än så länge är det mycket att göra för att få
upp en stark rapphönsstam men vi letar städigt
nya metoder och förbättrar utsättningsmarkerna och förutsättningarna för rapphönan.
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