
Adult ormvråk, Buteo buteo, med byte, 
Kungsängsgärdet, Uppsala, 30 juni 2017. 
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I förra numret av FiU skrev jag en artikel som 
bygger på mina erfarenheter som ringmärkare 
av ormvråk i Uppland under 40 år. Det dröjde 
inte länge efter publiceringen förrän Hans 
Ryttman, tidigare ordförande i UOF, ringde 
och berättade att han med intresse hade läst 
artikeln. Utöver detta påpekade han, med 
rätta, en felaktighet i densamma och att han 
själv inte fanns nämnd med namn bland de 
uppräknade personer som jag avslutningsvis 
tackade för att ha hjälpt mig genom att rap-
portera bon till mig. Det senare berättade han 
givetvis bara för att reta mig för mitt misstag 
och jag bad underdånigt om ursäkt. Härmed 
kan således sägas att Hans genom åren har 
upplyst mig om åtminstone sju bon som jag 
inte hade haft kunskap om vilket jag givetvis 
är honom tacksam för! Värre var att jag i ar-
tikeln i ett par fall hade uppgivit olika värden 
i löptexten respektive tabellen för samma 
faktauppgifter. Det gällde antalet ringmärkta 
kullar och det totala antalet ungar. De rätta 
värdena är de som finns angivna längst ned 
i Tabell 1 i originalartikeln, det vill säga 548 
kullar och 1 145 märkta ungar.

Hög ungfågelproduktion  
under senare år visar statistiken
Det Hans egentligen var ute efter var att han 
ville räkna statistiskt på de årliga skillnaderna 
i kullstorlek och om det fanns någon statistisk 
signifikans i det som jag tyckte att kurvan  
i Figur 1 visade. Jag skrev nämligen i min ar-
tikel att den genomsnittliga kullstorleken var 
större under den andra halvan av den aktuella 
40-årsperioden jämfört med den första. Hans, 
som har varit statistiker till sin profession, räk-

nade på detta och kom fram till att det fanns 
en höggradigt statistisk signifikans (P<0,001) 
för en högre ungproduktion under den andra 
halvan av 40-årsperioden. Därtill, som en 
följd av att alla de fem högsta genomsnittliga 
kullstorlekarna har registrerats efter 2000, 
tycks det numera finnas fyraårscykler i ung-
produktionen (och därmed födotillgången?).

Orsaker till fler ormvråksungar
Vad beror i så fall en ökad ungproduktion efter 
millennieskiftet hos ormvråk på? Det som 
ligger närmast till hands att fundera kring är 
förekomsten av gnagare, det vill säga om dessa 
har blivit fler under den aktuella tidsperioden 
jämfört med den föregående och i så fall varför. 
En sedan länge vedertagen sanning (?) är att 
gnagare gärna vill ha ett rejält och långvarigt 
snötäcke under vintern för att därunder kunna 
leva väl i skydd från såväl predatorer som kyla, 
men detta som förklaring kan vi rimligtvis 
snabbt avskriva. Flertalet vintrar under den sen-
aste tjugoårsperioden har inte uppfyllt dessa 
krav utan istället karaktäriserats av kortvariga 
snötäcken varvade med barmark. Om teorin 
om snötäcket stämmer borde verkligheten tala 
för det motsatta, det vill säga färre gnagare  
(i första hand sorkar) när häckningssäsongen 
för ormvråken startar. Att den ökande till-
gången på odlad mark i träda under senare år 
skulle ha varit så fördelaktig för gnagare att den 
inte bara har kompenserat för snöfattiga vintrar 
utan även bidragit positivt till en ökad före-
komst av gnagare förefaller långsökt. Inget av 
detta ger heller en rimlig förklaring till varför 
det, i motsats till tidigare, har varit fyraårscykler  
i ungproduktionen hos ormvråk.

Mer om 
ormvråkens  
liv och leverne

Inspirerad av kommentarer från 

förre UOF-ordföranden Hans Rytt-

man analyserar Bill Douhan vidare 

bland sina insamlade data från 

ormvråkar i landskapet
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Förändrade övervintringsvanor
Huruvida det kan finnas andra orsaker till den 
större ungproduktionen är oklart, men tänker 
man vidare kring detta kommer man osökt in 
på ormvråkens förekomst i Uppland vintern 
1998/1999 och därefter. Med enstaka tidigare 
undantag, i första hand vintern 1993/1994 då 
minst ett hundratal ormvråkar övervintrade 
i landskapet, hade fram till då normalt på sin 
höjd några tiotal individer tillbringat vintern 
i Uppland. Hösten 1998 var tillgången på 
gnagare, i första hand sorkar, extremt god 
i landskapet och den höll i sig under hela 
vintern samt hela den påföljande häcknings-
säsongen. Rimligtvis som en följd av mängden 
sork var antalet övervintrande ormvråkar, och 
fjällvråkar, vintern 1998/1999 långt utöver 
det vanliga. Tjernberg (1999) uppskattade 
att det fanns hela 500 övervintrande orm-
vråkar i Uppland denna vinter, det vill säga 
avsevärt många fler än vad som någonsin 
tidigare hade bokförts. Som en följd av den 
fortsatt mycket goda tillgången på gnagare 
blev häckningsutfallet under 1999 extremt 
gott med i genomsnitt 2,96 ringmärkta ungar 
per lyckad häckning. Detta var det högsta 
värdet som registrerades under den aktuella 
40-årsperioden.

Detta inträffade således samtidigt som 
den andra halvan av 40-årsperioden började, 
det vill säga den del som hade högre genom-
snittligt årsmedelvärde ringmärkta ungar. 
Det var också under de påföljande åren som 

alla övriga fyra av de fem åren med högst 
medelvärde märkta ungar under perioden 
noterades vilket tillsammans starkt bidrog 
till att fyraårscyklerna, som inte hade fun-
nits tidigare, startade. Till detta kan läggas att 
även om antalet övervintrande ormvråkar var 
extremt högt vintern 1998/1999 har antalet 
övervintrande fortsatt att ligga på en genom-
gående hög nivå även under efterföljande 
vintrar. Det ligger således nära till hands att 
söka ett samband mellan detta och den hö-
gre ungfågelproduktionen under den andra 
halvan av den aktuella 40-årsperioden.

Det är dock svårt att finna övertygande 
argument som stöder denna möjlighet. Att 
övervintra nära häckplatsen borde i och för 
sig vara en fördel på flera sätt om det är de 
lokala ormvråkarna som finns kvar i reviren. 
Dels slipper de lägga energi på att flyga fram 
och tillbaka till en annars avlägsen övervint-
ringsplats och dels slipper de alla faror som 
de kan utsättas för efter vägen. Därtill är de 
på plats i reviren i god tid innan häcknings-
säsongen startar och kan på så vis hävda dem 
gentemot andra ormvråkar. Dessutom har de 
haft god tid på sig att avläsa födotillgången 
och kan därmed anpassa antalet ägg efter 
denna. Å andra sidan tär de på födan genom 
att stanna i reviren under vintern.

Att de ormvråkar som övervintrade den 
extremt sorkrika vintern 1998/1999 i mycket 
hög utsträckning klarade sig genom vintern är 
lätt att förstå, men hur gick det för dem som 
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försökte under de efterföljande, mindre goda, 
vintrarna? Redan den närmast påföljande 
vintern innebar prövningar så till vida att 
tillgången på föda denna vinter var mycket 
sämre, kanske i botten. Trots det tillbringade 
många ormvråkar även denna vinter i Upp-
land och det finns ingenting som talade för att 
många av dem omkom till följd av svält. Från 
att tidigare ha varit en närmast obligatorisk 
flyttfågel har ormvråken således blivit en inte 
ovanlig syn i landskapet under vintern.

Att även de fåtaliga ormvråkar som ”förr 
i tiden” övervintrade i Uppland klarade sig 
genom dåtidens vintrar vet vi av tidigare 
erfarenheter. Under de kalla och snörika vint-
rarna i mitten av 1980-talet noterade vi hur 
enstaka individer sågs genom hela vintern, 
var och en i ungefär samma, ofta begränsade, 
område. Nästan varje gång man passerade förbi 
satt de i samma träd eller på en av några få 
staket stolpar längs ett fortfarande öppet dike  
i odlingsbygden. Här fann de föda och kunde 
klara sig fram till våren. Inte sällan satt det även 
nästa, och nästa, vinter en ormvråk i samma 
träd eller på samma stolpar och det låg nära 

till hands att tro att det var samma individ som 
åter uppträdde på samma sätt. Den hade lärt 
sig att hitta föda under en besvärlig vinter och 
fortsatte framgångsrikt med denna riskfyllda 
strategi påföljande säsonger, men slapp i gen-
gäld en långväga flyttning till sydligare trakter. 

Fler frågor än svar
I och med att vintrarna i genomsnitt har blivit 
betydligt mildare och mer snöfattiga under 
senare tid, har sannolikt en större andel av 
den häckande populationen lärt sig att det går 
att övervintra nära häckplatserna i Uppland. 
Vi vet i och för sig inte med säkerhet att 
det är de lokala ormvråkarna som finns kvar  
i reviren under vintern, men att de ofta upp-
träder parvis talar för detta. Huruvida detta 
kan vara en åtminstone bidragande förklaring 
till att antalet ringmärkta ungar per lyckad 
häckning har ökat under den andra halvan av 
40-årsperioden vet vi dock inte, men fråge-
ställningen är intressant och borde utvecklas 
och studeras närmare.

Bill Douhan
bill.douhan@telia.com
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Juvenil ormvråk, Buteo buteo, 
Burvik, Sotter, 30 juni 2014. 
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