Ormvråken
in på

livet
BILL DOUHAN

”Det satt en rovfågel på viltstängslet när jag

passerade med bilen. Den var jättestor! Kan det ha
varit en havsörn?” Det är en fråga som flertalet av

oss fågelskådare har ställts inför av arbetskamrater
eller andra som känner till ens intresse för fåglar. Man
svarar, som vanligt: ”Nej, det var säkert en ormvråk.
Det är nästan alltid en ormvråk som sitter på detta
sätt och dessutom är det en mycket vanlig rovfågel”.
Man sitter med ganska säkra kort på handen om man
svarar så. I stort sett alla fågelskådare känner igen
en ormvråk, men det är inte många som vet så mycket om

artens förekomst och häckningsbiologi. De flesta har kanske
inte ens sett ett ormvråksbo och vet inte vad som händer
där under häckningstid. Det kan kanske därför vara på sin
plats att berätta om ormvråken i Uppland: Hur den häckar,
hur många ungar ett par kan få och lite annat.

En bakgrund
Att leta efter rovfågelbon under häckningstid
är inte något man skall ge sig på utan att ha
en berättigad anledning. Det måste till starka
skäl för att göra det när det kan finnas ägg eller
ungar i boet. En pågående avverkning som
närmar sig platsen där boet misstänks kunna
finnas är givetvis ett sådant skäl. Att leta efter
bon för att ringmärka ungar är ett annat, men
då bör man vara ganska säker på att ungarna
är tillräckligt stora för detta syfte. Därutöver
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finns det egentligen ingen anledning att leta
efter rovfågelbon under häckningstid. Det
gäller för övrigt alla fågelarter.
Författaren till dessa rader har årligen
under 40 års tid (1977–2016) ägnat en hel
del tid åt att leta efter rovfågelbon i den östra
delen av Uppland, i första hand i Norrtälje
kommun. Huvudsyftet var från början att
hitta bon av duvhök, men i samband med
detta erhölls även indicier på häckningar

Adult (3k+) ormvråk,
Buteo buteo. Åldern ses
bland annat på tydligt avsatt
stjärtändband, bred svart
vingbakkant och enhetliga adulta
handpennor. Bålsta den 25 maj 2012.
FOTO: GÖRAN HAGLUND

av ormvråk. Detta gjorde att jag redan från
start även började söka efter bon av ormvråk.
Inledningsvis var sökandet mest att likna vid
att leta efter den berömda nålen i höstacken,
men snart lärde jag mig hur man bör gå till
väga för att öka chansen att hitta dess bo.
Även om jag har ringmärkt ormvråk under
många år har denna syssla aldrig varit något
som jag lagt ned speciellt mycket möda på.
Den har pågått parallellt med andra aktiviteter och arbetsinsatsen har därför varierat

en hel del från år till år. År som jag inte har
lagt ned så mycket tid på detta har jag mest
ägnat mig åt att besöka redan kända bon
när det varit dags att ringmärka eventuella
ungar. Jag har inte heller haft något avgränsat
undersökningsområde, utan letat där jag mest
av en slump har fått indikationer på häckning. Givetvis hade det varit mer intressant
att ha försökt hitta samtliga revir inom ett
specifikt område och därmed erhållit data
om populationstätheter, men så har det inte
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varit. Även om det således inte finns något
som visar detta finns det andra data om ormvråkens häckning som jag erhållit genom ringmärkningen som kan vara värda att redovisa.

Hur häckar ormvråken?
Ormvråken jagar företrädesvis i öppen terräng, men bygger sitt bo i ett träd. Den är
därför beroende av skog inom reviret, men
har inga stora krav på den skog där den väljer
att bo. Det kan räcka med en liten skogsdunge
omgiven av öppen mark, men det måste
finnas ett träd som duger att bygga ett bo i.
Boet får inte heller synas allt för väl. Även om
det är ett större skogsparti är det normalt i
anslutning till den öppna marken som boet
finns. Det är sällan det är beläget på ett större
avstånd än ett hundratal meter från skogskanten. Ormvråken vill av allt att döma inte flyga
längre än nödvändigt in i den skyddande skogen. Visst finns det par som häckar längre in
i skogen, men det är ovanligt. Eftersom ormvråken helst jagar i öppen mark är partätheten

Juvenil ormvråk, Buteo buteo.
Notera bland annat ungfågelns ljusa iris,
diffusa stjärtändband och enhetligt
fräscha fjäderdräkt på hösten.
Bålsta den 29 september 2010.
FOTO: GÖRAN HAGLUND
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lägre i större skogsområden utan hyggen och
inägor. Å andra sidan är partätheten mindre
även i jordbruksbygd med stora arealer odlad
mark och liten andel skog. Det optimala tycks
istället vara ett småbrutet landskap med en
blandning av mindre jordbruk, skogar, sjöar
och ängar. Sankängar i anslutning till sjöar
och vattendrag tycks vara attraktiva, troligen
därför att det är här som tillgången på föda
ibland är särskilt god.

Val av boträd
Vilka krav ställer då ormvråken på det träd
där den väljer att bygga sitt bo? Ett avgörande
krav är att det skall gå att bygga boet på ett
sådant sätt att det ligger väl förankrat och
inte faller till marken. Eftersom boet byggs av
grenar och kvistar måste det således finnas en
någorlunda stadig grund att börja på. Därtill
måste ormvråken utan problem kunna ta sig
flygande till boet. I de flesta fall är bon i östra
Uppland byggda enligt två grundregler. Den
första är att boet uppförs invid stammen på

några bärande grenar. Den andra är att det höjd över marken varierar avsevärt. De lägsta
placeras i en klyka där stammen har delat sig. bona, byggda på grenar långt ned i trädet,
Det är inte heller helt ovanligt att boet byggs kan ligga på ned mot fem meters höjd, men
i en häxkvast ute på en gren. Detta förekom- det finns också bon som legat drygt 20 meter
mer i första hand i tallar och sådana bon kan över marken.
ligga flera meter ut från stammen.
Det är inte alltid det är det för tillfället
Under de 40 år som jag har ringmärkt häckande paret som ursprungligen har byggt
ormvråksungar har jag besökt bon i totalt det. Det är inte ovanligt att det har tagits över
279 träd. Drygt 90 % av boträden har varit efter andra ormvråkar eller efter duvhök. Det
barrträd, varav 183 tall (66 %) och 69 gran kan stå oanvänt under flera år innan de nya
(25 %). Resterande 27 bon har varit place- hyresgästerna flyttar in. I de fall där paret
rade i lövträd – 15
tagit över efter
i björk, sex i al
duvhök beror det
samt vardera tre i
vanligtvis på att
ek respektive asp.
boträdet har bliOrmvråken vill av allt att
Att en så stor anvit kvar efter en
döma inte flyga längre än
del varit byggda
avverkning och
i barrträd indiatt det därefter
nödvändigt in i den skyddande
kerar att dessa
står för nära hygskogen. Visst finns det par som
bäst uppfyller
geskanten för att
ovanstående krav
duvhöksparet
häckar längre in i skogen, men
för att få till ett
skall trivas.
det är ovanligt.
bra bo. Det är för
Äv e n l i v s övrigt i tall och
längden på bon
gran ett bo kan
varierar avsevärt.
byggas så att det
Mycket beror på
bäst skyles från insyn. Bon i granar kan vara underlaget och hur det är byggt. En del bon
mycket väl dolda och i vissa fall inte ens möj- är så dåligt gjorda att de bara håller något
liga att upptäcka från marken. Bon i tallar är enstaka år, medan andra används under en
betydligt lättare att hitta och det kan vara en lång följd av år. Ett bo som har en bra grund
förklaring till att så många bon i detta trädslag och som används i stort sett varje år kan hålla i
har påträffats. Det finns således en del som många år. Eftersom ett sådant bo årligen byggs
talar för att andelen bon som påträffats i gran på med nytt material förlängs livslängden allt
är underrepresenterade.
eftersom. Det finns exempel på bon som har
Flertalet bon är belägna på upp till två funnits i 40 år. Det normala är dock att boet
tredjedels höjd av trädet, men de kan även inom några år har ramlat ned eller försvunnit
vara byggda än högre upp. I undantagsfall i samband med att skogen avverkats.
har boet legat i toppen av ett träd, vanligtvis
Vad det är som gör att vissa bon används
gran, men i sådana fall har det berott på att år efter år medan andra överges redan efter ett
toppen varit skadad och därmed varit lätt att eller några få år är beroende även av andra fakbygga på. Därtill har det aktuella trädet haft torer än själva boets kvaliteter. Bytestillgången
andra träd kring sig som varit än högre. Boets i reviret har säkert en avgörande betydelse.

”

”
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Årtal

∑ kullar ∑ kullar ∑ kullar ∑ kullar ∑ kullar ∑ ungar Ungar/kull
totalt
1 unge 2 ungar 3 ungar 4 ungar totalt
i genomsnitt

Ungar/kull
4-årsmedelv.

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4
11
6
9
7
8
9
8
13
10
14
15
15
17
24
18
24
21
20
14
17
18
26
14
17
19
13
16
20
16
14
14
10
13
14
9
7
11
5
8

0
4
3
1
4
1
2
1
2
2
7
4
6
6
11
4
5
3
5
3
4
2
1
6
5
4
2
6
1
1
1
2
2
0
3
6
2
1
2
0

3
5
2
4
2
5
4
6
8
7
5
9
8
7
7
8
15
10
12
8
11
11
4
8
11
9
8
8
7
2
12
7
7
4
7
1
3
1
3
7

1
2
1
4
1
2
3
1
3
1
1
2
1
4
5
5
3
8
3
3
2
4
16
0
1
6
3
2
10
13
1
5
1
6
2
2
2
9
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0

9
20
10
21
11
17
19
16
27
19
24
28
25
32
44
39
48
47
38
28
32
40
77
22
30
40
27
28
53
44
28
31
19
38
31
14
14
30
8
17

2,25
1,82
1,67
2,33
1,57
2,13
2,11
2,00
2,08
1,90
1,71
1,87
1,67
1,88
1,83
2,17
2,00
2,24
1,90
2,00
1,88
2,22
2,96
1,57
1,76
2,11
2,08
1,75
2,65
2,75
2,00
2,21
1,90
2,92
2,21
1,56
2,00
2,72
1,60
2,13

2,00
1,88
1,97
2,06
1,97
2,08
2,03
1,91
1,88
1,78
1,79
1,82
1,89
1,96
2,05
2,07
2,04
2,01
2,00
2,36
2,28
2,25
2,22
1,89
1,92
2,18
2,34
2,32
2,44
2,26
2,27
2,33
2,22
2,26
2,17
2,06
2,23

Summa:

548

125

266

140

17

1145

2,09

Tabell 1.
Ringmärkning av ormvråk i Uppland – kullstorlek 1977–2016.
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Det finns bon som har funnits i mer än tio år
och som fortfarande ser bra ut, men som ändå
inte har varit i användning. En möjlig förklaring till att det förhåller sig så kan vara att det
finns ett annat likvärdigt bo i närheten, som
jag inte känner till. En annan förklaring kan
ligga i hur gamla fåglarna i paret hinner bli.
Ett långlivat par i ett bra revir håller sig kanske
i större utsträckning till ett och samma bo om
det är bra. Det är först när en av individerna
i paret, eller båda, byts ut som det sker en
förändring. Å andra sidan finns det exempel
på revir där det under många år har häckat
ett par i samma lilla skogsdunge, men där de
under denna tid har flyttat mellan ett flertal
bon belägna nära inpå varandra. I dylika fall
kan det i och för sig vara så att det egentligen
inte finns något riktigt bra träd att bygga ett
stadigt bo i och att de därför ofta bygger ett
nytt bo i närheten.

Häckningsresultat
Under de 40 år jag har ringmärkt ormvråk i
Uppland har totalt 1 148 boungar, fördelade
på 537 kullar (se Karta 1), försetts med ring.
Antalet kullar och den genomsnittliga kullstorleken har varierat avsevärt mellan åren
(se Tabell 1). Detta i första hand beroende på
bytestillgången, men även skillnad i arbetsinsats har haft inverkan på antalet märkta kullar. Under perioden 1985–2011 var antalen
märkta kullar tvåsiffriga, men såväl före som
efter vanligtvis färre än tio. Flest kullar, 26,
noterades det mycket goda häckningsåret
1999, men vid ytterligare tre tillfällen har
drygt tjugo kullar försetts med ring.
Antalet ungar har varierat mellan en och
fyra. Den vanligaste kullstorleken har varit
två, ungefär hälften av alla kullar, medan tre
och en unge följer därpå med 26 respektive
23 % av totalantalet (se Tabell 1). Fyra ungar
är ovanligt och har bara registrerats vid 17
tillfällen, i de flesta fall (=14) när den genomsnittliga kullstorleken för året varit högre än
medeltalet för hela perioden (=2,09). Det är
endast nio år som det funnits bon med fyra
ungar. Flest, fem kullar, noterades det mycket
goda sorkåret 1999 då det genomsnittliga

antalet ungar per bo var så högt som 2,96.
Även 2010 var ett mycket bra gnagarår, tre
av 13 kullar innehöll vardera fyra ungar och
genomsnittet blev 2,92 ungar/bo.
Eftersom häckningsresultatet till stor
del beror på bytestillgången varierar den
genomsnittliga kullstorleken rejält mellan
åren. Även om det inte går att urskilja några
regelrätta cykler i gnagarförekomsten skiftar
beståndstätheten normalt en hel del från ett
år till nästa. Det är sällan ett bra år följs av ett
än bättre. Vid bara två tillfällen har ett år med
en genomsnittlig kullstorlek över medel följts
av ett än högre värde (1998–1999 respektive
2005–2006). Mer normalt är att ett riktigt
bra år följs av ett riktigt dåligt. De tre år då
den genomsnittliga kullstorleken var som
lägst (1981, 2000 och 2012) är bra exempel
på detta, i samtliga fall hade det föregående
året haft en mycket god gnagarförekomst som
sedan kraschade till nästa säsong.
Ormvråken tycks föredra stora, feta sorkar
som föda och det är därför år med god tillgång
på dessa som häckningsresultatet varit bättre
än normalt. De två år då det var som flest
ungar i bona (1999 och 2006) var tillgången
på sork under häckningstid generellt mycket
god över stora områden, medan motsatsen var
rådande de år då häckningsutfallet var som
sämst. Det tycks dock vara sällan som dessa
ytterligheter har varit rådande. Mer vanligt är
att gnagarförekomsten varierar mellan närliggande områden och skillnaden kan vara stor.
Därför är det inte ovanligt att medan ett bo
innehåller en liten svältfödd unge, finns det
ett revir i närheten som har ett bo med två
eller tre stora, välmående ungar. Ytterligare
bevis på variation i födotillgång är att medan
det första boet kan vara tomt på byten ligger det flera feta sorkar kring proppmätta
ungar i det andra. Sannolikt påverkar även
revirets kvalitet häckningsutfallet. Ett revir
som har stora arealer sankängar, det vill säga
bra sorkmarker, borde kunna producera fler
ormvråksungar än ett annat som inte har det.
Figur 1 redovisar det genomsnittliga
antalet ungar/kull under åren 1977–2016
samt det rullande fyraårsmedelvärdet under
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Karta 1. Km²-rutor (RT90 2,5 gon V) i Uppland
där kullar av ormvråk har ringmärkts 1977–2016.

perioden. Figuren visar att det tycks ha skett
en förändring med början ungefär vid 1999.
Efter den extremt lyckade häckningssäsongen
detta år har häckningsutfallet varierat i större
utsträckning jämfört med åren innan. De fem
åren med de högsta genomsnittliga antalet
ungar i bona är alla från perioden 1999–2016,
men även tre av fyra år med de lägsta värdena
är från dessa år. Eftersom ormvråkens häckningsframgång är beroende av tillgången på
gnagare ligger det nära till hands att tro att
det finns ett samband här. Kanske är det så
att gnagarna under senare år har haft större
variationer i antal än tidigare. Om vi antar
att antalet ungar i bona speglar tillgången

30

FÅGLAR I UPPLAND 3 2017

på gnagare kan vi efter 1999 och framåt
se ett mönster som påminner om de klassiska fyraårscyklerna som finns beskrivna för
gnagarnas uppträdande i den norra delen av
Skandinavien. Något liknande mönster finns
inte under den första halvan av den aktuella
40-årsperioden.
Utöver att det har varit större variationer
i antal ungar mellan åren under den andra
halvan av perioden, har även det rullande
fyraårsmedelvärdet legat högre jämfört med
den första halvan. Den genomsnittliga kullstorleken för åren 1977–1996 respektive
1997–2016 var 1,96 respektive 2,24 ungar/
kull. Om det är så att dessa värden speglar

verkligheten, kan man fundera över denna
skillnad. Vad är det som har gjort att den genomsnittliga gnagarförekomsten tycks ha ökat
under senare år? Vintrarna har blivit mildare
och som en följd av detta har såväl snödjup
som den tid som marken varit täckt av snö
minskat rejält. Detta är ingenting som borde
gynna gnagarna som istället, enligt gängse
uppfattning, skall gynnas av snörika vintrar.
Kanske är det istället så att gnagarna ändå har
gynnats av ett generellt mildare klimat och
därmed kanske också ökad tillgång på föda.

Återfynd och
erfarenheter från dessa
Hittills har 61 återfynd erhållits som resultat
av de 1 148 ungar av ormvråk som har försetts med ring i Uppland under den aktuella
perioden. Det innebär att 5,3 % av de ringmärkta ungarna hittills har återfunnits och
rapporterats in till Ringmärkningscentralen.
Det är ett avsevärt mycket lägre värde än de
13,2 % som noterats för hela landet under
åren 1911–2011. Det finns flera tänkbara
delförklaringar till denna stora skillnad. En är
givetvis att vi framöver kan räkna med att få
fler återfynd från den här aktuella ringmärkningen, eftersom många av de ringmärkta
fåglarna finns kvar i livet. En annan är den
relativt omfattande förföljelse som ormvrå-

ken tidigare var utsatt för vilket gav upphov
till många återfynd. Numera är ormvråken
fredad i stora delar av Europa och inget av
de återfynd som här erhållits har uppgivits
vara en följd av förföljelse. Det tycks generellt
vara så att återfyndsprocenten för ringmärkta
rovfåglar har minskat rejält under senare år.

Hur har återfynden kommit till
Den i särklass vanligaste av de angivna
återfyndsorsakerna har istället varit att den
påträffade ormvråken dödats av en bil. Av
totalt 61 återfynd har detta varit den säkra
eller troliga orsaken bakom 21 av vråkarnas
död. I ytterligare tre fall har kollision med tåg
varit skälet. Jakt och förföljelse tycks inte vara
något större problem i våra dagar, inget av
återfynden anger heller detta som dödsorsak.
Den näst största kategorin, 20 av återfynden,
är funna fåglar utan angiven dödsorsak, så viss
förföljelse kan förstås ändå dölja sig bland
dessa fynd. I tre av dessa ospecifika fall har endast ringen påträffats. Sex återfynd har skett
efter kollision med ledning. Tre fynd har blivit
till som resultat av att vråkarna har fångats i
fälla och att de sedan, efter avläsning, återfått
friheten. Andra exempel på återfyndsorsak
har varit: kontrollerad av ringmärkare, avläst
med kikare, skadad och omhändertagen samt
troligen dödad av duvhök.

Figur 1. Antalet ringmärkta boungar av ormvråk i östra Uppland 1977–2016
3,00
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1,50
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0,00
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Rullande fyraårsmedelvärde
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Juvenil ormvråk, Buteo buteo. Ungfågelskaraktärer som
ses här är bland annat jämnt bandade stjärtfjädrar utan
tydligt ändband, samt ljustoppade täckarfjädrar. Skråmsta
viltvatten den 24 september 2011.
FOTO: GÖRAN HAGLUND
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Att så många av de ringmärkta ormvråkarna omkommer innan
ett års ålder (32 av 34 har återfunnits döda) är dock ingenting att
förvånas över. Det är något som drabbar alla arter.

Hur gammal kan en ormvråk bli?
Av de 59 återfynd där åldern hos respektive
ormvråk kan beräknas hade 34 (=58 %)
inte uppnått ett års ålder vid tidpunkten
för återfyndet (se Tabell 2). Eftersom vi kan
förvänta oss fler återfynd utifrån denna ringmärkningsinsats framöver, kommer andelen
återfynd tillhörande denna ålderskategori
att minska något.
Trots ytterligare några återfynd av äldre
individer kommer andelen sannolikt inte att
sjunka mer än några få procent. Att så många
av de ringmärkta ormvråkarna omkommer
innan ett års ålder (32 av 34 har återfunnits
döda) är dock ingenting att förvånas över. Det
är något som drabbar alla arter. Ungfåglar är
oerfarna och omkommer av allehanda orsaker
som en följd av detta.
Nio av återfynden var ormvråkar som
påträffades under sitt andra levnadsår (=
15 %) och ytterligare två under sitt tredje
(=3 %). Resterande individer, det vill säga
25 %, blev således äldre än så. Det är dock
ovanligt att en ormvråk blir äldre än tio år.
Endast tre av 59 nådde denna aktningsvärda
ålder. Äldst (hittills) blev den ormvråk som
påträffades död under en elledning i Danmark i slutet av oktober 2008 efter 17 år
och 146 dagar. Detta återfynd är ett av de
äldsta som finns av ormvråkar ringmärkta
i Sverige.
Allra äldst blev den som efter drygt 19
år hittades död på Öland. Den var dock
vuxen vid ringmärkningstillfället så den kan
ha varit än äldre.

”

Tabell 2.
Ålder på återfunna ormvråkar
ringmärkta i Uppland 1977–2016.

< 1 år

34

1–2 år

9

2–3 år

2

3–4 år

–

4–5 år

2

5–6 år

4

6–7 år

2

7–8 år

2

8–9 år

–

9–10 år

1

10–11 år

1

11–12 år

–

12–13 år

–

13–14 år

–

14–15 år

1

15–16 år

–

16–17 år

–

17–18 år

1
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Ormvråk, Buteo buteo. Till synes mörkt öga
och ett mer tvärbandat (snarare än längsstreckat) mönster på mage och bröst indikerar
en äldre fågel, men en 2k-fågel kanske inte kan
uteslutas. Bjursås, Dalarna, den 10 maj 2017.
FOTO: GÖRAN HAGLUND

Tabell 3.
Återfyndens fördelning på land,
för Sveriges del landskap.

34

Uppland

10

Hälsingland

1

Gästrikland

1

Dalarna

1

Södermanland

5

Östergötland

1

Småland

1

Skåne

5

Danmark

12

Tyskland

13

Holland

8

Belgien

3
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De ormvråkar som är födda i den södra halvan
av landet övervintrar mest från Skåne och vidare
mot sydväst till Spanien.

Var tillbringar våra
uppländska ormvråkar vintern?
Av totalt 61 återfynd har 25 rapporterats från
Sverige och tio av dessa är från Uppland (se
Tabell 3). Nio av tio var årsungar som påträffats i närheten av boplatsen under sommaren
strax efter att de blivit flygga eller under
den påföljande hösten. Den tionde hittades
död i närheten av födelseplatsen efter drygt
fem år. Kanske hade den sökt sig tillbaka för
att häcka i grannskapet av där den var född,
kanske till och med i samma bo.
Utöver dessa fynd i Uppland från tiden
strax efter att ormvråkarna lämnat boet,
finns ytterligare tre återfynd från augusti och
dessa är från platser belägna längre norrut
(Hälsinglan d, Gästrikland och Dalarna).
Detta kan tyckas märkligt, men det kan
mycket väl vara så att unga individer söker sig
ganska vida omkring i olika riktningar under
den första tiden efter det att bindningen till
boplatsen har upphört. Att dessa tre återfynd var från mer nordliga platser, kan dock
mycket väl vara en slump.
Fem återfynd är från Södermanland. Tre
är från den första hösten, detsamma gäller
fyndet från Östergötland, och troligen var
detta ungfåglar på väg söderut under sin
första resa mot vinterkvarteren. Resterande
två från Södermanland är också från hösten,
men ett respektive sju år efter märktillfället.
Kanske hade dessa två återvänt för att häcka
i Uppland och nu åter var på väg söderut.
Det enda fyndet som finns från Småland dog
trafikdöden i slutet av december 1984 och
hade troligen försökt övervintra här.
I Skåne har ormvråken länge varit en
vanlig syn under vintern. Huruvida det mest
är lokala häckfåglar eller även nordliga individer som övervintrar här kan vara svårt att

”

avgöra. Åtminstone fyra av de fem återfynd
som erhållits från den här aktuella ringmärkningen av arten i Uppland var dock individer
som av allt att döma tillbringat vintern här.
Den femte påträffades död så pass sent som
den 31 mars och kan således ha varit under
flyttning mot mer nordliga trakter. En av de
förstnämnda fyra var dock kvar i Skåne den 20
mars och här vet vi att den var kvar där den
hade övervintrat. Detta därför att den hade
avlästs med kikare på en åtel i den trädgård
där den då tillbringade sin tredje vinter!
Resterande 36 återfynd är från länder
söder och sydväst om Sverige enligt följande:
Danmark 12, Tyskland 13, Holland 8 och
Belgien 3. Detta mönster stämmer väl in i
den bild som ringmärkningen av ormvråkar
i landet genom åren har givit. De ormvråkar
som är födda i den södra halvan av landet
övervintrar mest från Skåne och vidare mot
sydväst till Spanien.

Tack
Flertalet bon har jag hittat själv, men jag har
även fått tips från andra om bon. Särskilt
stor hjälp i detta avseende har jag haft av
Karl–Olof Johansson som har hittat många
bon som han har upplyst mig om.
Ett tack även till följande personer (och
andra som jag eventuellt har glömt) som
likaledes har väglett mig till andra bon: Kjell
Andersson, Magnus Carlsson, Bo Granberg,
Ulf Holmgren, Lennart Johansson, Göran
Karlsson, Lars–Ove Karlsson, Anders Köling,
Lars-Erik Mattsson, Tony Mattsson, KarlArne Rosling, Helge Röttorp, Roland Staav,
Kristoffer Stighäll, Johan Westerlund och Jan
Yttergårdh.
Bill Douhan
bill.douhan@telia.com
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