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ForSkning om Fåglar 
fångar Debora arlt

debora arlt kommer med cykel till 
vår mötesplats vid Övre Föret, årike 
Fyris i Uppsala. det är en grå okto-

berdag och inte många fåglar hörs. En arg 
nötväcka och en kippande större hackspett 
är de enda som hörs från åsen. det är inte 
långt hit från Sveriges lantbruksuniversitet 
(SlU) där debora har sin arbetsplats på in-
stitutionen för ekologi och artdatabanken. 

– Mja, nej, jag åker inte hit så ofta på lunchen 
trots att det är nära, säger debora. 

Kanske är hon försjunken i sin forskning om 
fåglar. En resa som tog sin början redan när 
hon kom till Sverige från Tyskland 1999 och 
läste biologi i lund. Var fåglar redan då ett 
intresse?

– nej, det var inte fåglar primärt som var i 
fokus utan mer naturen utifrån ett bredare 
perspektiv. Men hur det nu blev så hamnade 
jag i Kvismaren utanför Örebro och studerade 
trastsångare för min masteruppsats. 

det låter spännande. Vad handlade arbetet 
om?

– det var egentligen ett laboratoriearbete – 
genetiska studier för att ta reda på om alla 
ungarna i boet var avkomma till hanen som 
var parad med honan och matade ungarna 
eller om någon av ungarna hade en annan 
genetisk pappa. Jag skulle ta reda på under 
vilka förhållanden ”utomäktenskapliga” ungar 
förekom. Men jag fick även möjlighet att delta 

i fältstudierna. Jag fick leta bon och ringmärka 
ungarna och fånga och märka vuxna fåglar. 
det var där ute i vassarna som jag fångades 
av fåglarna.

Vi går upp i tornet och spanar en stund; en 
ensam ung storskarv står på en gren ute i 
vattnet och en flock grönsiskor far över oss. 
Knipor dyker. 

Från 2001 är Uppsala deboras hemmahamn. 
Forskningen igen?

– Ja, jag ville fortsätta att forska, det är roligt 
med forskning. Jag fick en doktorandtjänst i 
Uppsala och den här gången blev det sten-
skvättor. 

Hon disputerade 2007, men forskningen 
fortsätter. Hon är nu fältkoordinator för pro-
jektet om stenskvättor. Hela projektet leds 
av professor Tomas pärt vid institutionen för 
ekologi vid SlU. 

– Vi startar varje säsong i mitten av april när 
stenskvättorna anländer, och vi håller på till 
slutet av juni. inventering och ringmärk-
ning sker ute på lövsta- och laggaslätten 
säger debora.  Stenskvättorna återkommer 
till det område de föddes på för att häcka. 
alla återkommer förstås inte, de har en tuff 
flyttresa, och många av de unga klarar inte 
det första året. 

ni har ju hållit på ett tag nu. några iakt-
tagelser?
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debora anländer till övre föret. FOtO: anita JaneLm
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överst: debora med en stenfalk 2011 FOtO: evrin sönmez; mitten t.v.: debora plockar stenskvätteungar för ring-
märkning 2011, FOtO: eLin martinssOn; mitten t.h.: i  ammarnäs med blåhake 2013. FOtO: Lina JanssOn; nederst 
t.v.:  skådning i ammarnäs 2011, FOtO: Lina JanssOn; nederst t.h.: i ammarnäs 2008, FOtO: matt LOw  
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– Vi tittar bl.a. på hur de väljer sina boplatser, 
vilka habitat som passar dem bäst. Vi kan 
konstatera att de föredrar kort betat gräs där 
de lättare kan hitta föda. det är sämre för 
dem med högt gräs. på vilka platser gräset 
växer sig högt under häckningssäsongen är 
något som de äldre stenskvättorna lär sig ge-
nom tidigare års erfarenheter. de unga som 
häckar för första gången har svårt att förutse 
fältskiktets höjd i jordbrukslandskapet och 
tenderar att hamna på de sämre platserna 
med för högt gräs. 

Sedan ett år tillbaka arbetar debora även på 
artdatabanken på SlU för Svenska life-
Watch som syftar till att tillgängliggöra data 
om biologisk mångfald. Svenska lifeWatch 
är en digital infrastruktur, som knyter sam-
man databaser med information om biologisk 
mångfald. det kan vara data från invente-
ringar eller från museisamlingar, olika typer 
av miljödata samt verktyg för att komma åt 
och bearbeta biodiversitetsdata. Bland annat 
utgör den information om arter som finns hos 
artdatabanken en del av denna infrastruktur, 
säger debora. 

Och så är det göktyteprojektet och tornseg-
larprojektet. du har många järn i elden. 

– Ja, i göktyteprojektet ringmärker vi boungar 
i holk och deras föräldrar och  i tornseglarpro-
jektet så försöker vi få koll på läget för torn-
seglarna i stan och deras möjligheter att häcka. 
Ett antal personer hjälper till från maj till 
augusti och ser var i Uppsala som tornseglarna 
häckar. Tornseglarna är beroende av att hitta 
hus där det finns spalter under takfoten eller 
under tegelpannor. Om vi vet var de häckar 
så kan vi t ex rekommendera att inte reno-
vera tak eller fasad under häckningsperioden 
maj till augusti. Vi försöker också stimulera 
till att sätta upp holkar för tornseglarna som 
ersättning om häckning under spalter och 
takpannor inte kan ske. 

när får du tid till att skåda vid sidan av forsk-
ningen och alla projekt?

– Jag skådar i samband med projekten. när 
jag är ute på lövsta- och laggaslätten med 
stenskvättorna så blir det förstås naturligt 
att jag även ser andra fåglar. när jag är ute 

ringmärkning i ammarnäs 2009



i naturen så är det klart att kikaren är med, 
men jag åker inte på arter utan de får komma 
när jag är ute.  

du är även uppe i fjällen och ringmärker 
varje år, i ammarnäs. Vad är spännande att 
få i näten där?

–  Ja, en vecka varje sommar blir det ammar-
näs i lappland och ringmärkning inom det 
som kallas lUVrE-projektet. Vanliga arter 
i fjällen är förstås lövsångare, bergfinkar och 
blåhakar. Spännande? Jag tycker det är kul 
med de vanliga arterna, man lär sig mycket 
om dem och hur individer varierar. Men 
visst är det pulshöjare när man får stenfalk, 
hökuggla eller en nordsångare i näten. Sedan 
är det också kul att att få lite omväxling med 
t.ex. blåmes eller grönfink, arter som inte är 
så vanliga att få i näten däruppe.

debora betonar att fågelskådning är så 
mycket; att titta på hur fåglar beter sig, hur 

de kommunicerar och även se att individer 
faktiskt varierar är roligt. 

– när man ringmärker så blir varje fågel en 
individ och man ser att det finns variationer 
inom arten. det är spännande, säger debora. 

Vi klättrar ner från tornet, storskarven är kvar, 
debora tar sin cykel och trampar tillbaka till 
SlU och sin forskning. 

Tilläggas ska att debora även sitter med i 
Upplands regionala rapportkommitté (rrk) 
som samlar in och bedömer fågelobservatio-
ner från rapportområdet. Varje år ansvarar 
rrk för att sammanställa en fågelrapport över 
det gångna året, och den publiceras i Fåglar 
i Uppland. 

TEXT: AnitA JAnelm

1 LUvre-projektet har sin bas i vid biologiska institutionen, Lunds universitet och har till uppgift att övervaka och studera 
fåglar, insekter och träd. i vindelälvens naturreservat i västerbottens län. Projektet startade redan 1963 och drivs som 
ett löst sammanhållet projekt med forskare och amatörforskare från sverige och utlandet. 
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