Uggleförekomst
runt Angarn 2016

Inventering av kattuggla och
hornuggla i Garnsbygden
Under åren 1985–1994 inventerade medlemmar i Angarngruppen årligen ett cirka
80 kvadratkilometer stort område i Vallentunatrakten i syfte att följa kattugglans och
hornugglans förekomst inom ett relativt stort
område i Garnsbygden.
För att få kännedom om eventuella
förändringar för de aktuella arterna under
de gångna åren utförde Kjell Eriksson och
Hans-Georg Wallentinus en inventering
2016 av detta område (se karta) med
samma metod och omfattning som vid
inventeringarna på 1980- och 1990-talet. Det då utvalda området är tämligen
typiskt för denna del av Uppland med
flera sammanhängande jordbruksmarker
som skiljs åt av större barrskogsområden.
Sänkta sjöar, numera våtmarker, är ofta
belägna i dalbottnarna. Bland annat ingår
markerna kring Angarnssjöängen liksom
Vadadalen och det likaledes sanka området
öster om Storsjön vid Lindholmen (se karta).
Inventeringen 2016 utfördes, liksom tidigare, gynnsamma nätter under senare delen av
juni månad, och alla farbara vägar i området
genomfors med bil eller cykel vid minst ett
tillfälle. Täta stopp gjordes regelbundet för att
lyssna efter mattiggande ugglekullar.
Endast långt gångna häckningar, där de
tiggande ungarna vanligtvis redan hade lämnat boet, kunde registreras. Antalet eventuellt
misslyckade eller aldrig riktigt påbörjade
häckningar blev okänt liksom vid inventeringarna 1985−1994.

Inventeringsresultat
Vid årets inventering fann vi sju kullar av
kattuggla och fem av hornuggla. Ytterligare
en kattugglekull påträffades strax utanför
inventeringsområdet. Att samtliga kattugglekullar, som fanns inom området, skulle ha
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Hornuggla, Asio otus. Fålhagen, Uppsala i mars 2010.
FOTO: TORBJÖRN SJÖLIN

påträffats vid inventeringarna är
knappast troligt, vare sig 2016
eller på 1980- och 1990-talet.
Tigglätena från artens ungar
kan höras hyggligt på ett avstånd
av ca 750 meter vid goda förhållanden, men om en dunge eller
skogskant skymmer betydligt
kortare. Enligt en boende i området ska en kattugglehäckning ha
förekommit 2016 strax sydväst
om Helgösjön. Vi lyckades dock
inte höra någon kull i detta område trots flera försök. I Vadadalen
hördes ett ropande kattugglepar
på Hammaren, men någon kull
kunde varken konstateras där
eller vid den närbelägna Husa
gård. Också längre norrut i
Vadadalen hördes kattuggla
under inventeringen, men någon
häckning kunde inte säkerställas där heller.För hornugglans
del känner vi oss mera säkra på
resultatet. Hornuggleungarnas
tiggläten hörs betydligt längre
än kattugglornas och vid goda
förhållanden på ett avstånd av
upp till 1,5 kilometer eller mer. Lyckade häckningar (tiggande ungar hörda) av kattuggla
Arten häckar också vanligtvis i ett (cirklar) och hornuggla (kvadrater) i Garnsbygden 2016.
öppnare landskap än kattugglan.
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1985–94 och 2016 – en jämförelse

Under den tioåriga inventerings perioden
1985−1994 blev genomsnittet påträffade
kattugglekullar 6,1, med minst fyra och högst
sju kullar. För hornugglan låg genomsnittet
på 6,6 kullar med stor skillnad mellan åren,
från endast en enda kull i området 1987 till
14 kullar 1985 och 1992. Arten är beroende
av en rik tillgång på smågnagare för att gå till
allmän häckning i en viss trakt eller en större
del av landet.
Vid inventeringen 2016 konstaterades
alltså sju kattuggle- och fem hornugglekullar
inom området. En jämförelse med inventeringen 1985–1994 visar ingen större avvikelse
från genomsnittet under denna period för
någon av arterna. Att jämföra ett enstaka år

med ett genomsnittligt värde är dock i viss
mån problematiskt för hornugglan då arten,
som nämnts, ibland bara häckar med några
enstaka par i en trakt, för att ett annat år
häcka mycket allmänt i samma område beroende på tillgången på föda. I Garnsbygden
var det sannolikt ont om smågnagare under
hösten 2015 – färre fjällvråkar och varfåglar
än normalt stannade kvar för att övervintra
i trakten efter höstflyttningen. Men efter
en mild vinter och en mycket tidig vår kan
smågnagarbeståndet ha varit på uppgång.
Flera av ugglekullarna var påtagligt sena,
vilket kan vara ett tecken på att det varit problem med födotillgången under den period
då ugglorna normalt påbörjar sin häckning.
Kjell Eriksson
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