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Elisabet (Lisa) och Åke Karlsén är fågelskå-
dare bosatta på gården Sumpen i Norrboda 
på norra Gräsö. När de blickade ut genom 
köksfönstret den 20 mars 2014 var det inte 
bara det tjocka snötäcket, två decimeter, som 
fångade uppmärksamheten, utan också det 
myller av fåglar som besökte fågelbordet. 
Åke berättar: ”Vi kollar alltid på fåglarna 
på fågelbordet när vi fikar, Lisa rapporterar 
i fågelbordsövervakningen och har gjort så 
hela vintern. Den här morgonen var det bara 
på fågelbordet som det var barmark, och 
det var fullt med koltrastar (22), starar (13), 
gulsparvar (17) samt en hel del mesar. Men 
så var det också en avvikande där, som vi inte 
kunde artbestämma. Vi tog en påtår och bör-
jade bläddra fram och tillbaka i Fågelguiden 
och föreslog både det ena och det andra utan 
att kunna enas, men till slut fastnade Lisa 
för svartstrupig järnsparv. Lisa kollade på 
bilder på nätet och det stämde bra. Men vi 
ville bli helt säkra innan vi larmade ut fågeln 

och började ringa olika personer som borde 
vara intresserade. Vår granne Erik Stålberg är 
fotograf och ringdes över. Innan han kom hit 
ringde vi Jan Wärnbäck (ordf UOF) som var 
upptagen med jobb. Mikael Malmaeus var 
upptagen med matlagning och kunde inte 
heller hjälpa till. Lars-Gunnar Bråvander, 
med sommarstuga i Norrboda, nappade dock 
direkt och satte sig i bilen från Sigtuna. Lars 
Lundstedt var också upptagen med jobb, men 
han ringde Olle Pettersson i Öregrund som 
satte sig i bilen på stört. När Olle som första 
skådare kom fram hade Erik lyckats få bilder 
på den misstänkta svartstrupiga järnsparven. 
Olle fotade av Eriks display med kameran 

Svartstrupig järnsparv 
Prunella atrogularis för 
första gången anträffad  
i Uppland. 
Sumpen, Gräsö den 20−23 mars 2014
 
PETTER HALDÉN

Redaktionell kommentar:
Fyndet är det sjätte i Sve-
rige och följer på fynd från 
Stora Fjäderägg, (Vb), den 
14−15 juni 1988, Viarps 
mosse, (Sk), den 24−25 
oktober 2009, Ottenby, 
(Öl), den 10−17 oktober 
2010, Stenåsabadet, (Öl), 
den 9−10 november 2013 
och Klaråsen, (Vrm), den 
12 november 2013.

Trots närheten till häck-
ningsområdena på Ural-
bergens sluttningar är 
svartstrupig järnsparv en 
mycket sällsynt gäst i Väs-
tra Palearktis med blott ca 
25 fynd t o m 2014. Flest 
har rapporterats från Fin-
land, nio exemplar. Norge 
är enda övriga nordiska 
land där fynd har gjorts 
(ett exemplar i november 

2013). Åtminstone några 
av de finska fynden och 
det norska rör fåglar som 
upptäckts på fågelbord. 

Slutligen ett varmt tack 
till Lisa och Åke som hit-
tade den svartstrupige och 
välkomnade alla skådare 
att ta del av den i sin träd-
gård. Hoppas vi får anled-
ning att återkomma!

Svartstrupig järnsparv Prunella atrogularis.  
22 mars 2014. FOTO: CURT JOHNSSON
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och skickade bilden till gode vännen Mats 
Waern (ordförande i Raritetskommittén, reds 
anm) som omedelbart replikerade ’Helt rätt, 
Grattis!’. Eftersom ryktet spritt sig, började 
alla möjliga personer ringa och den där bilden 
hamnade ganska snabbt på artportalen och 
larmades snart ut på Club 300:s larmsystem 
som andrahandsuppgift. Jocke och Adrian 
Djerf var de första som larmade ut den direkt 
från platsen. Jocke tog förresten bilder som vi 
fick sen. När Jocke larmat ut fågeln, började 
det dyka upp folk, men inte fler än något 
tiotal kom på sena eftermiddagen. De första 
som kom bjöd vi på kaffe, men dagen efter 
blev det omöjligt. Då var det folk här från 
halv sex och hela dagen. Vi räknade aldrig, 
men ett par hundra var säkert här. Det var 
regn och töväder på natten och det mesta 
av snön hade försvunnit, vilket gjorde det 
svårare att få syn på fågeln den andra dagen, 
men väntade man en stund så kom den fram 
till slut. Folk skötte sig mycket bra och det 
är ingen i byn som har klagat på någonting. 
Den enda som fick sig en åthutning var en 
bekant som stegade in på tomten mitt i 
uppståndelsen för att hälsa på oss. Vi hängde 
ut en mjölkkruka på staketet som fylldes på 
med slantar till kommande matningar. En kul 
grej var att Janne Wester på Slåttergubbens 
fågelfrö skickade 90 kg blandat fågelfrö till 
oss som uppmuntran för att vi hittat en ny 
art på fågelbord i Sverige. Det vi matade med, 
när den svartstrupiga var här, var havrekross, 
solrosor och hampfrö. 

Svartstrupig järnsparv, lite artfakta
YNGVE HARELAND

Svartstrupig järnsparv, Prunella atrogularis, 
finns i två raser som häckar långt österut i 
två geografiskt åtskilda populationer. Den 
nordliga rasen atrogularis finns sommartid 
i norra och centrala Uralbergen som ligger i 
Ryssland. En del av denna population häckar 
på den europeiska sidan av gränsen mellan 
Europa och Asien. Inför vintern flyttar atro-
gularis normalt söderut till trakterna kring 
östra Iran och Afganistan. 

Den sydliga rasen huttoni häckar i området 
mellan Altai bergen och Pamir massivet, poli-
tiskt blir det i huvudsak i området från västra 
Mongoliet till nordvästra Kina. Rasen huttoni 
är i huvudsak kortdistansflyttare och beger 
sig ner på lägre höjd när vintern annalkas, 
men en del av populationen sträcker lite 
längre till samma område som rasen atrogu-
laris. Det finns inga exakta data på populatio-
nernas storlek, men arten är inte betraktad 
som hotad av BirdLife International. Svart-
strupig järnsparv häckar på högre höjder i 
områden med täta buskage av taggiga buskar  
eller i småbestånd av gran och en. Sommartid 
är den i huvudsak insektsätare, en och annan 
mask slinker också ner, men den tar vintertid 
också gärna frön. Gräsöfågeln var ju mycket 
riktigt pigg på mat under fågelbordet.

Arten tillhör familjen järnsparvar, liksom vår 
egen vanliga järnsparv, Prunella modularis. 
Familjen järnsparvar är en ganska enhetlig 
grupp, där alla ingående tretton arter tillhör 
samma släkte Prunella. Samtliga järnsparvs-
arter häckar inom det palearktiska området 
från västra Europa till Japan längst bort i ös-
ter. Sällsynt påträffade i Sverige är också alp-
järnsparv och sibirisk järnsparv. Det svenska 
namnet ”järnsparv” är ett gammalt folkligt 
namn och torde syfta på vår arts fjäderdräkt 
i stålgrått och rostbrunt och att den är ”liten 
som en sparv”.

Flera av järnsparvsarterna har ett promisku-
öst leverne under häckningstiden. Det tycks 
dock inte vara fallet med den svartstrupiga 
järnsparven som ingår en parrelation. Kanske 
var det därför den dök upp på Gräsö.
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