MARTIN MOLIN & PETER SCHMIDT

Udda fynd av slaguggla i
centrala Uppsala
Martin Molin fick oväntad hjälp med sin upptäckt av fågeln och berättar
nedan om hur det gick till.
Klockan 11.45 måndagen den 17 november, en helt vanlig
arbetsdag, skall jag börja undervisa mina tvåor i Naturkunskap A,
ekologi på Cultus gymnasieskola. Stressad och lite sen möter jag
några smått uppspelta elever som påstår att det sitter en uggla
i ett träd utanför fönstret på våning två. Min första tanke är att
eleverna larvar sig och vill dra ut på rasten och börja senare. Men,
tänker jag, det är bäst att följa med dem och titta.
I rask takt tar vi oss till våning två. Väl uppe, snett upp ca 5
meter utanför det skitiga fönstret, i en av våra smala ekar sitter
det en uggla. Under färden mot fönstret hade jag redan tänkt ut
vilken uggla det möjligen kunde röra sig om. Katt- eller sparvuggla,
men inte kunde det vara en berguv? I all hast artbestämmer jag
den till kattuggla, hämtar skolans kamera, tar ett foto, springer in
och publicerar den på Svalan. Sen snabbt åter till lektionen.

Med lite smått darriga
ben tar jag mig till
fönstret och får se det
så arttypiska ansiktet,
visst är det en slaguggla!
I favoritbjörken
vid järnvägen.
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Mitt i ekologiundervisningen ger jag eleverna
en bensträckare och går med raska steg in på
mitt kontor för att titta på Svalan. Samtidigt
ser jag att Johan Södercrantz ringt på min
mobil. Jag anar ugglor i mossen, öppnar bilden på ugglan i Svalan och ser att den fått en
kommentar, samtidigt ringer jag Johan. Johan
säger att han sett bilden i Svalan och undrar
om det inte är en slaguggla. I kommentaren
till bilden i Svalan står: ”Det liknar mest en
slaguggla tycker jag. Riktigt häftigt!”, det är
Stefan Hage som sett bilden och ombestämt
den till slaguggla. Jag svarar Johan att bevakning ordnas tills Artdatamaffian anlänt! Med
lite smått darriga ben tar jag mig till fönstret
och får se det så arttypiska ansiktet, visst är
det en slaguggla!
Väl ute på gatan hörs två skator som inte
alls är nöjda över ugglans närvaro. Men den
sitter lugnt kvar. Det dröjer inte många minuter förrän Martin Tjernbergs bil anländer där
bl.a. Johan är med. De ser något stressade
ut när de kommer men snart byter ansiktsuttrycken skepnad, nu nöjda, glada och mer
avslappnade. BMS plingar till i mobiltelefonen. Det är Anders Eriksson som sett bilden
i Svalan och larmar ut ugglan. Fler personer
dyker upp. Jag släpper in ett gäng i skolan för
att komma närmare ugglan. Det visar sig att
den flyttat ännu högre upp. Ovanför skolan
finns studentkorridorer som går att komma in
i. Vi tar oss ytterligare tre våningar upp. Där
står Mattias Klums filmfotograf och spelar in
ugglan. De håller på att göra en dokumentär
som skall visas ungefär 2011 på SVT, som
handlar om djur i stadsmiljö. Vår uggla är
härmed en kändis!
En slaguggla fotades redan 7 oktober
på Salagatan av Sofia Bryntse. Troligtvis är
det samma uggla som sedan sågs hos oss
på Sturegatan. UNT publicerar en bild, en
helsida med ugglan, på onsdagen fotad på
S:t Persgatan. Ugglan har sedan setts till och
från i centrala Uppsala, också in på det nya
året, där den förmodligen tillbringar hela sin
vinter 2008–09.

DEN UTLÖSANDE FAKTORN till varför slagugglan
sökt sig bort från sin naturliga biotop i första
läget är antagligen att födotillgången i dess
ursprungliga hemmamarker sinat. Slagugglor
lever av smågnagare, groddjur, insekter och
även olika fåglar. Denna vinter är det generellt
dåligt med gnagare. Gnagarpopulationernas
toppar och dalar brukar gå i cykler om vart
tredje år ungefär, även om variationerna i
Uppland kanske inte är lika extrema som
längre norrut i landet. Något som också bidrar
till sämre gnagartillgång är ett uteblivet snötäcke i kombination med blött och kallt väder,
något som ju snarare blivit regel än undantag
större delen av vintrarna under senare år. I det
subnivala rummet (sub = under, nivis (latin) =
snö), det utrymme som finns mellan mark och
snö, uppstår ett mildare och jämnare klimat
som utnyttjas av många djur, inte minst små
gnagare. Temperaturvariationen är här liten
och sjunker sällan under 0°C. I det subnivala
rummet finns det också gott om föda åt de
djur som lever här. Uteblir snötäcket begränsas gnagarnas chanser till överlevnad drastiskt
och då får förstås också ugglorna svårare att
finna mat.

FOTO: BENOIT NABHOLZ
FÅGLAR I UPPLAND 1 2009

11

Gågatan 11 mars.
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DEN ENKLASTE FÖRKLARINGEN på varför ugglan

SLAGUGGLAN HAR ÖKAT i numerär i Uppland

urbaniserat sig, är sålunda att fågeln i brist på
mat dragit runt och till slut upptäckt en plats
med god födotillgång där den sedan valt att
stanna. I Uppsala finns som bekant obegränsat med kajor och tamduvor, snacka om att
bo i sitt eget skafferi! Fast någon ytterligare
faktor måste också spela in eftersom annars
många fler slagugglor borde ha tagit tillvara
på denna uppenbara möjlighet genom åren.
Att slagugglor vintertid ses på dagtid sitta på
viltstängsel längs större vägar och i andra lite
udda miljöer är inte ovanligt, men att som den
här fågeln gå så långt som att tillbringa en hel
vinter mitt i city i en av Sveriges större städer
är väldigt extremt. Faktum är att en (förvisso
på intet sätt heltäckande) litteratursökning
och utfrågning av ett par gamla rävar från
förr endast kunde uppbringa två motsvarande
fynd. Dels ett från centrala Eskilstuna under
två dagar i december 1989 och dels ett från
den gångna hösten då en slaguggla observerades i Örebro under två dagar i november.

de senaste decennierna och häckar sedan ett
par år tillbaka i Uppsalas absoluta närhet,
vilket förstås ökar på möjligheterna till udda
fynd som detta. En vild gissning är att det
rör sig om en yngre fågel från en närliggande
häckning som blivit bortkörd och ännu inte
helt hunnit etablera ett eget revir och som
av någon anledning inte låter sig störas av
den livliga omgivningen i stan. Men det kan
naturligtvis lika gärna röra sig om en fågel
som kommit mer långväga ifrån. Slagugglan
är av hävd inte särskilt flyttbenägen, men att
det ändå förekommer ganska stora rörelser av
enstaka individer är känt.
Tillvaron med det till synes dukade bordet
sker till priset av en både onaturlig och bullrig
miljö, det sistnämnda inte minst i form av
systematisk mobbning från kråkfåglar, trastar
och andra modiga arter. Så frågan är, vad gör
vår uggla nästa vinter?

Martin Molin
Peter Schmidt
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