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Iakttagelser över gulsparvens och bofinkens dagliga
flygrörelser våren 1945.
BERTEL KLOCKARS .
en artikel i Ornis Fennica (IX, 1932 : 14-25)  Fågeln och
häckningsrevir"
omnämner PONTUS PALMGREN att HOWARD
dess
(  Territory in Bird Life", London 1920) ägnat gulsparvarna ett in
I

 Under vintern leva
gående studium - under vintern och våren .
dessa fåglar som bekant i flock sökande sin föda på fält och på
vägar, båda könen tillsammans .

Mot vårsidan kunde HOWARD iakttaga huru på morgonen en hane kunde lämna flocken för att flyga
till ett avlägset skogsbryn för att där sjunga - - -" .
Då
niska

jag

kusten

våren
fäste

1945
jag

vistades i K r o n o b y vid den österbottmig vid, hurusom gulsparvar och bofinkar

om morgonen sträckte från fastlandet utåt holmarna över de isbe
lagda fjärdarna, och på dagen kunde jag iakttaga ett motsvarande
sträck inåt land .

Den 6 april 1945 vistade jag hela dygnet på en lövholme
(Sandgrund) nära fastlandskusten i Norrby på en plats, där jag de
föregående morgnarna observerat en sjungande gulsparvhane

riza citrinella L.).
av

(Embe

Snön låg ännu på denna västsida med ett djup

10-40 cm med enstaka barfläckar närmast stranden . Märkbar
iakttogs vid 4-tiden, men först kl . 4 .30 var det så pass ljust

dager

att man kunde se på håll .

Väderleksförhållandena framgår av vid-
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stående diagram 1 . En dalripa ropade på isen kl . 4.1o.
För övrigt hördes eller sågs
inga fåglar förrän kl . 4.42,
då den första kråkan hördes . Från kl . 4.46 sträckte
enstaka

gråsiskor

åt

NW

eller N . Senare på morgonen flyttade gråsiskflockar

med upp till 200 individer .
Kl . 5.11 kom plötsligt
en

"

gulsparvhane flygande

från öster (fastlandet) och slog sig ned i en björk . Den flög sedan
ned på marken och sågs ej på några minuter . Kl . 5.2s började den
sjunga i ett träd och fortsatte därmed ända till kl . 6 .08 ehuru en hona
observerades på reviret kl . 5,45 . Honan antecknade jag senare
kl .

6.16,

6,25-6 .26,

6 .38-6.45
6.36,

och

6.45,

kl .

8.27.

7 .21-730,

Hanen sjöng åter

7.40-7.56,

8.27-8.29

kl .

6 .17-6 .20,

och

8.48-8 .50.

Under pauserna sökte den sig till marken till barfläckarna vid stranden och sågs då även tillsammans med honan . Av allt att döma
höll sig fågeln i närheten under en stor del av tiden, men mellan

och 7.20 och från kl . 8 till 8 .27 syntes den verkligen vara på
besök längre bort från sångplatsen . Kl . 7.20 sågs och hördes fågeln
Efter kl . 8.5o iakttogs inga
komma flygande ovanför trädtopparna .
kl .

7

gulsparvar mera på reviret under hela dygnet . Vid en vandring
till fastlandet kl . 14 observerades ett tiotal gulsparvar av bägge
könen på en 'åker på Yxgrund ca . 1 km . från observationsplatsen
på Sandgrund .

Gulsparvhanens sångperioder och pauser framgår av diagram 1 .
Under denna tid i början av april tycktes de flesta gulsparvars

dygnsrytmik vara lik den ovannämndas . Mellan kl . 5 och 6 sågs
enstaka gulsparvar flyga över isen utåt holmarna och på förmidua-

gen mellan 9 och 10 iakttogs en motsatt flygrörelse .
Ännu den 16 april var flygningen utåt sjön på morgonen kl . 5
Detta
påfallande, medan säker återflygning ej kunde konstateras .
av diagram 2 .
De första gulsparvarna hördes denna dag
kl . 4.29 och det första ex . i flykt åt väster kl . 4.45 och därefter andra
Redan
exx . kl . 4.53 (3 st .), 4.s9, 5 .03 och 5 .17, men icke senare .
framgår

kl . 5.50 observerades en individ flyga åt öster .

Vid 8- och 9-tiden
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observerades gulsparvar i rörelse åt NW
och

SW och kl . 12 .3o
ett ex . åt öster, men
f. ö . icke flere denna
dag .
Såsom nämnt göra

bofinkshanarna (Fringilla coelebs L.) lik

nande vandringar dentid på året .
Då
art
är
ännu
vandenna

na

ligare

än gulsparven,

är den lättare att observera .
Här må endast iakttagelserna den 16 april 1945 omtalas .
Den första bofinken hördes denna morgon kl. 4 .39 .

Flygriktning och

antal fåglar framgår av diagram 3, där varje liten pil motsvarar en
fågel i

rörelse . (Diagrammets grova pilar äro en sammanfattning av
de små pilarna under olika tidsavsnitt) . Mellan 4.46 och 6 .10 noterades
8 bofinkar (alltid ensamma) flygande i riktning NW-SW (= utåt
sjön) .

Mellan 6 .10 och 7.42 sågs ingen flygande bofink, men 7.42 flög
ett ex . inåt land. Mellan kl . 8 .35 och 12 .oo observerades sammanlagt
16 bofinkar, varav 11 flygande inåt land (SE-NE), 2 rakt åt norr och
3 utåt

sjön .

Kl.

12-18 observerades ett 20-tal indiv . i rörelse i
Den sista sångyttringen av bofink denna dag hördes kl . 19 .o5, och kl . 19 .08 iakttogs en bofinkhane, som sökte sig in
olika riktningar .

på sin nattkvist .

Dygnsrytmiken hos bofinken innefattar alltså denna årstid och
i denna trakt en tydlig utflyttning till reviren kl . 5-6, en återflyttning till åkrarna på fastlandet kl . (9-) 10-12 samt hit- och dit
flygning på e . m ., varvid dock övernattning uppenbarligen sker på
fastlandet.
De
till

- De första honorna anlände dessa dagar till orten .
ovannämnda små observationerna kunna måhända bidraga

kännedomen

om

bofinkens

våren före bobyggandet.

och

gulsparvens levnadsvanor om

Summary : On the daily movements of Yellowhammers and
Chaffinches in the early spring . On the eastern coast of the Bothnian
Gulf (63' 45' N, 22' 45' E) in April 1945 the author observed single Yellow
hammers and Chaffinches flying quite regularly in the early morning
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Die Reviere des Buchfinken, Fringilla c. coelebs L.

(4-6h) from the mainland towards the small islands along the coast, where
they occupied territories for some hours, returning a few hours later from
the islands (still largely covered with snow) to the mainland, where bare
spots in the fields offered the flocks feeding grounds and where the nights
apparently were spent in the woods . The diagrams illustrate the main
features of the activities observed . (Sång = singing, observerad = observed
in the territory, klockslag = hour, rel .fuktighet = rel . humidity, vind = wind,
moln = cloudiness . The arrows indicate flying individuals and the direction
of flight .)

