Därför gillar vi göktytan!
DEBORA ARLT

Göktytan kan med fog betecknas som en av de mer säregna representanterna för
den uppländska fågelfaunan. Debora Arlt har under flera år varit engagerad i ett
holkprojekt som bedrivs runt Uppsala och berättar här om sina och kollegornas
erfarenheter.
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Göktyta, Jynx torquilla. Rosse, Dalarna. Maj 2013.
FOTO: MATTE HAGLUND
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”

Är man tillräckligt nära
kan man höra ett märkligt
ljud − som väsandet av en
arg orm! Det är ungarna
i holken som berättar för
föräldrarna att de är
oändligt hungriga!

”

Göktyta. Ett konstigt namn. Eller så är det
kanske inte det – egentligen? I Fågelnamn
och fågelliv i Älvdalen skriver Lars Steensland att ett ”säkert vårtecken är göktytans
envisa tytande”. Svensk etymologisk ordbok
(http://runeberg.org/svetym/) berättar att
tyta beskriver fågelns genomträngande rop
och att den har fått sitt namn efter göken,
då den förbådar dennes ankomst. Det verkar
man också ha tyckt i England – ”cuckoo’s
footman” är ett gammalt namn på fågeln. Och
det stämmer ju – göktytan är en flyttfågel som
efter sin vintervistelse längre söderut anländer
till oss i Uppsalatrakten ungefär sista veckan i
april, något innan gökarnas rop hörs för första
gången på våren. Fågeln är inte lätt att få syn
på men lätet hörs på långt håll.
Men göktytan själv är nog en ganska konstig fågel i alla fall. Det engelska ”wryneck”,
tyska ”Wendehals” och norska ”vendehals”
kommer av att fågeln kan vrida huvudet och
halsen nästan 360 grader, alltså närapå ett helt
varv. Erik Rosenberg skriver i Fåglar i Sverige
att när man har fångat en fågel och har den i
handen så far hans huvud upp ”som gubben i
lådan och börjar sakta svaja, vrida och pendla
på den fingerlånga halsen”. Varför den gör
så verkar det inte finnas något bra svar på.
Härmar den en orm? När jag letar på nätet
hittar jag bara en text, och den menar att
denna förmåga bidrar till skydd mot fiender,
ofta rovfåglar, som då kan upptäckas bättre.
Men många andra småfåglars största fiende är
just sparvhök, men de har ändå inte långa och
speciellt vridbara halsar! I alla fall har egenskapen inte med födosök att göra. Göktytan
tillhör hackspettarna, men till skillnad från
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de flesta släktingarna hackar göktytan sällan
i träd för att leta efter insekter som lever
under barken. Göktytan äter nästan enbart
små marklevande myror som den plockar från
marken. För sina ungar föredrar den myrornas
puppor. Under dagen, när markytan värms,
bär myrorna upp sina puppor till markytan
för att solvärmen ska hjälpa till att utveckla
dem snabbare. Det blir då ett dukat bord för
göktytan.
Göktytans matvanor förklarar valet av
habitat – den föredrar relativt öppna landskap
och är beroende av torr och öppen mark med
kort eller gles vegetation (för att det ska vara
lätt att hitta myrorna). Men det ska också
finnas ett antal träd och buskar, gärna små
dungar, helst med en del lite äldre träd där
den kan hitta en boplats. Göktytan hackar
inte ut ett eget hål utan använder näbben bara
till smärre förbättringar. Den är beroende av
naturliga håligheter i äldre träd, eller hål som
andra spettar har hackat ut. Göktytan häckar
i gles löv- och blandskog, öppna hagmarker,
större trädgårdar och parker samt även på
nyupptagna hyggen.

Nästintill osynlig
”Göktytan lever mycket undangömt” (Erik
Rosenberg, Fåglar i Sverige). Och visst är
den svår att få syn på. Ibland kan man ha tur
att, ofta lite oväntat, få se den sitta ute på en
stängselstolpe. Vi som kontrollerar holkar (se
nedan) vet att det inte är mycket man ser av
dessa fåglar då heller. Det kan kännas tomt i
närheten, och så plötsligt … Var det inte något
där framme som rörde sig? Jo, en näst intill
”osynlig” brun fågel verkar sitta och trycka
en bit bort. Står man gömd kan man kanske
se fågeln komma fram till holken, titta sig
omkring för att sedan hoppa in med mat. Är
man tillräckligt nära kan man höra ett märkligt ljud − som väsandet av en arg orm! Det är
ungarna i holken som berättar för föräldrarna
att de är oändligt hungriga! (Lätet kan höras
i Sören Lindéns videoklipp, se länk nedan.)
En engagerad liten skara har satt upp
holkar för göktytor runt Uppsala för att
erbjuda dem lämpliga boplatser. Naturliga
hål i äldre träd i den miljö som göktytan

En alldeles nykläckt kull.
Nio eller tio ägg är ganska
vanligt. FOTO: LASSE FRÖJDLUND
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Janne Wärnbäck och Lasse
Fröjdlund ska öppna en holk och
ta ut ungarna för ringmärkning.
FOTO: DEBORA ARLT

De sprattliga ungarna får nöja sig med
att sitta i en plasthink eller tygpåse en
kort stund tills ringmärkningen är över.
FOTO: LASSE FRÖJDLUND
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Redan vid cirka tio dagars ålder gör göktytorna
skäl för sitt namn (engelska ’wryneck’ och tyska
’Wendehals’) och vrider halsen nästan ett helt varv!
Jan Wärnbäck demonstrerar.
FOTO: DEBORA ARLT

föredrar (se ovan) är en ganska begränsad
resurs i dagens landskap. Genom att följa
häckningarna i holkarna kan vi också få
kunskap om hur det går för göktytorna: hur
många par som häckar, hur många ungar de
får och hur mycket ungarna väger, det vill
säga i vilket skick de befinner sig. Genom
ringmärkning och återfångst av häckande
fåglar kan vi också få en uppfattning om
överlevnaden mellan år samt rörelsen mellan holkarna.

15 häckande par
Idag är det ungefär 250 holkar fördelade på
flera områden runt Uppsala som kontrolleras
varje år. De finns vid Gamla Uppsala, Röbo,
Hågadalen-Nåsten, Lilla Ultuna, Pustnäs,
Lilla Djurgården, Hammarskog, Lövsta,
Funbo och Lagga. Varje vår är det spännande
att gå runt bland holkarna och konstatera
att i några av dem är det ett par göktytor
som bosatt sig. Förutom göktytorna är det
också andra arter som uppskattar dessa fina
boplatser, till exempel talgoxe och getingar.
De senaste åren har vi haft upp till 15 häck-

ande par göktytor i holkarna. Göktytorna
anländer till Uppsalatrakten från mitten/
slutet av april. Äggen läggs i mitten av maj
och ungarna kläcks under första halvan i juni.
Bilden på sida 27 visar hur en nykläckt kull
kan se ut. När ungarna växt till sig något, kan
de ringmärkas och vägas.

”

Varje vår är det
spännande att gå
runt bland holkarna
och konstatera att
i några av dem är det
ett par göktytor som
bosatt sig.

”

FÅGLAR I UPPLAND 3 2016

29

En vuxen fågel är mästare på att vrida halsen.

FOTO: ÅSA STEINHOLTZ

Ny strategi?
Under de två somrarna 2014 och 2015 har vi
även ringmärkt vuxna fåglar och försett några
med ljuspositionsmätare (ljusloggar), för att
ta reda på vart de flyttar på hösten. Man vet
att de flesta europeiska göktytorna övervintrar
i ett bälte söder om Sahara, från Sahel nästan ned mot ekvatorn. Men på senare år har
man funnit att vissa göktytor, som häckade i
Schweiz och Tyskland, övervintrade norr om
Sahara, nämligen på sydvästra Iberiska halvön
och i nordvästra Afrika (Marocko). Är detta
en strategi som fåglarna har börjat med på
senare tid som anpassning till ett ändrat klimat (varmare vintrar i Medelhavsområdet)?
Eller gör göktytan den klassiska “leapfrogflyttningen”, det vill säga individer från de
sydligaste häckpopulationerna övervintrar
i de nordligaste vinterområdena, och individer från nordligare häckpopulationer får
”hoppa över” för att övervintra i de sydligare
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”

Av de fyra,
som fick med sig
en ljuslogg 2015, har
ingen återvänt, i varje
fall inte för att häcka
i någon av våra holkar.
Däremot har fångsten
av vuxna gett några
andra intressanta
resultat.

”

vinterområdena? Och hur gör våra skandinaviska göktytor? Tyvärr har vi inte fått
några data tillbaka. Fåglarna måste nämligen
återfångas för att man ska kunna tanka ner
och analysera data från ljusloggarna. Av de
sex göktytor, som fick med sig en ljuslogg
2014, återvände bara en till sin holk 2015,
men den hade tyvärr tappat ljusloggen. Av de

fyra, som fick med sig en ljuslogg 2015, har
ingen återvänt, i varje fall inte för att häcka i
någon av våra holkar.
Däremot har fångsten av vuxna gett
några andra intressanta resultat. Av 13 vuxna
som vi kunde fånga sommaren 2015 var tre
redan tidigare ringmärkta. En av dem hade
märkts som häckande vuxen sommaren 2014.

En av göktytorna märkt med ljuslogg 2014. Ljusloggen sitter som en liten ryggsäck med en elastisk
sele runt benen. Av den lilla loggen (ca 1g) syns bara spetsen av en kort framstickande genomskinlig
plastpinne (som fångar in ljuset). Data om ljusintensitet (ger dagslängd) kopplad till tid ger information
om var (longitud, latitud) fågeln har varit vid en viss tidpunkt: dagslängd varierar från norr till söder
och tiden för solens upp- och nedgång varierar från öst till väst.
FOTO: DAVID WIGGINS
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Den hade bytt holk och häckade nu cirka
200 meter ifrån sin tidigare bostad. En annan var ett återfynd av en unge som märkts
vid Nåntuna 2013 och nu häckade vid Röbo.
Den tredje var ett återfynd av en unge
märkt år 2013 – vid Strängnäs/Mariefred (av
Erik Arbinger och hans grupp som har ett
stort antal holkar i trakterna runt Strängnäs
och Mariefred, se http://www.arbinger.se/)!
Den hade alltså flyttat cirka 50 kilometer.
Fångsten har också gett upphov till nya frågor.
I år, 2016, fångade vi tio vuxna och av dessa
var bara en märkt. Den hade fått sin ring som
vuxen 2015, då den häckade i en holk 250 m
från årets.

Hemtrakten Uppsala lockar inte?
Två häckande vuxna kunde vi inte fånga. En
av dessa konstaterades vara omärkt. Eftersom
vi har märkt så många boungar tidigare år,
undrar vi varför inte en och annan av dessa
återkommer för att häcka som vuxen. Avsaknaden av sådana återfynd antyder kanske att

hemortstroheten är rätt svag, det vill säga att
de som överlever inte är speciellt benägna att
återvända till sina hemtrakter vid Uppsala?

Tack!
Göktyteprojektet i Uppsala sköts idag av Jan
Wärnbäck, Lars-Gunnar Fröjdlund, David
Wiggins, Åsa Steinholtz, Leo Larsson och
Debora Arlt.
Vi vill tacka sponsorerna som bidragit
ekonomiskt så att vi kunnat köpa holkar: Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd,
Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun och
Upplands Ornitologiska Förening. Holkarna
är tillverkade i Uppsala kommuns snickeri
i Kåbo.
Tidigare göktyteprojekt i Uppland har
drivits av Hans Ryttman, som hade ett
100-tal holkar i Hågadalen, Funbo/Lövsta,
Marielund och 40 holkar omkring Ågestasjön
(Stockholm), samt Bo Söderström, som hade
omkring 100 holkar från Lövsta och österut
mot Almunge.

Mer om göktytan
Artiklar
Tidigare publicerade redovisningar av göktytornas häckningsbiologi i Sverige
Axelsson C, Noemm M, Carlsson H & Carlsson L. 1997. Project Wryneck Jynx torquilla: Habitat selection
and breeding success. Ornis Svecica 7:35−36.
Ryttman H. 2003. Breeding success of Wryneck Jynx torquilla during the last 40 years in Sweden. Ornis
Svecica 13:25−28.
Ryttman H. 2014. Göktytan på frammarsch i Sverige. Fauna och Flora 109/2: 26–28.
Artikel som redovisar kortdistansflyttning hos göktytor som häckar i centrala Europa
van Wijk RE, Schaub M, Tolkmitt D, Becker D & Hahn S. 2013.
Short-distance migration of Wrynecks Jynx torquilla from Central
European populations. Ibis 155:886–890.

Några länkar
Det finns många videoklipp på youtube
som visar hur göktytan vrider halsen, till exempel:
https://www.youtube.com/watch?v=LD52NLJw4Pk
Hur det går till vid och i holkar har filmats av bland andra:
Staffan Söderlund: https://www.youtube.com/watch?v=i-gM2F2kMTw
Sören Lindén: https://www.youtube.com/watch?v=vEsqEMLm6q8
Lyssna: http://www.xeno-canto.org/species/Jynx-?torquilla
Artfaktablad: http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/102119
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