Ugglor och andra ljud om natten
Svensk nattfågelstaxering 2019
Hur skiftar förekomsten av ugglor år från år? Ökar eller minskar
pärluggla, nattskärra, morkulla och sumphöns? Vilka andra ljud
döljer sig i den svenska natten?
2010 startade Svensk fågeltaxering (Lunds universitet) svensk
nattfågeltaxering i samarbete med Naturvårdsverket för att få svar på
frågorna.
Inventeringsmetod & upplägg
Undersökningen bygger på ett rikstäckande nätverk av
inventeringsrundor. Varje runda omfattar 20 punkter med minst två
kilometers mellanrum vardera. Vid varje punkt sker exakt fem minuter
långa stopp där alla fåglar liksom däggdjur och groddjur noteras och
förs in på protokoll.
Ambitionen är också att varje nattfågelsrunda ska täcka så många
representativa miljöer som möjligt för det aktuella området, till
exempel skog, kulturlandskap, sjöstränder och våtmark. Årligen sker
tre inventeringstillfällen med start i skymningen. Först i mars och
därefter under april och juni.
Antal rutter
Premiäråret 2010 fanns 105 nattfågelsrutter spridda över landet. 2018
var motsvarande summa 151, varav 9 rutter fanns i Kronobergs län.
De sistnämnda fördelar sig enligt följande:
• 04ESV Häradsbäck (Roland Ylvén)
• 04ESO Urshult (Roland Ylvén)
• Rutt 05FNV, Braås-Libbhult-Klavreström-Horshaga-FlyboBredhälla-Galtabäck (Rolf Lilja)
• Rutt 056ESO, Brittatorp - Gårdsby - Växjö – Ekna-Rottne,
(Thomas Hultquist)
• Rutt 05ENV, Aneboda-Möcklehult-Gällaryd-Bor, (Per Fogelström)
• Rutt 05ENO, Alstermo (Göran Carlsson)

• Rutt 05ENO, Ormesberga-Lammhult-Asa-Skärbäck-Drevsjön,
(Mikael Persson, Therese Petersson & Roger Jönsson)
• Rutt 04ENO Dänningelanda- Osaby- Kalvsvik- JätsbergIngelstad- Tegnaby (Uno Pettersson)
• Rutt 5ESV Växjö, Moheda-Rydaholm-Hjortsberga-Alvesta (PerSture Ljungdahl)
Resultat för ugglor i Kronoberg 2018 och 2019
Bland Kronobergs fågelskådare har 2019 ofta omtalats som ett
bottenår för ugglor. Året har också varit magert på den fronten, men
kanske inte riktigt lika tomt på nattliga röster som ryktet påstått.
Skillnaden mot fjoråret är ändå frapperande, särskilt när det gäller
kattuggla med dubbelt så många ropande fåglar 2018 som 2019.
Att det kan förekomma stora, lokala variationer i förekomst av såväl
gnagare som ugglor är också uppenbart. Under inventeringstillfälle
2:2018 noterades till exempel hela 12 ropande kattugglor längs
nattfågelsrutten kring Häradsbäck, vilket kan jämföras med blott två
individer vid motsvarande tillfälle 2019.
Under de två inledande inventeringstillfällena 2019 fick även flera av
länets nattfågelinventerare uppleva total uggletystnad längs sina rutter,
vilket till exempel gällde såväl 05FNV Braås som 5ESV Växjö.
På många platser under 2019 lyste även pärluggla med sin frånvaro.
Bland undantagen märks de klassiska pärlugglemarkerna kring Asa
och Kråketorps naturreservat, längs nattfågelrutt 05ENO, där tre
ropande individer hördes vid
inventeringstillfälle 1:2019 och en ropande individ 2:2019.

Summa för de nio nattrutterna i Kronobergs län
Kattuggla
Inventeringstillfälle 1,2018: 29 ropande fåglar.
Inventeringstillfälle 2,2018: 26 ropande fåglar.
Inventeringstillfälle 1, 2019: 14 ropande fåglar.

Inventeringstillfälle 2, 2019: 12 ropande fåglar.
Pärluggla
Inventeringstillfälle 1,2018: 8 ropande fåglar.
Inventeringstillfälle 2,2018: 3 ropande fåglar
Inventeringstillfälle 1, 2019: 5 ropande fåglar.
Inventeringstillfälle 2, 2019: 2 ropande fåglar.
Sparvuggla
Inventeringstillfälle 1,2018: 2 ropande fåglar.
Inventeringstillfälle 2,2018: 1 ropande fågel.
Inventeringstillfälle 1, 2019: 1 ropande fågel.
Inventeringstillfälle 2, 2019: 1 ropande fågel.
Hornuggla
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