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Om förhållandet mellan Parus a . ater (L .) och P. atricapillus borealls (Selys)

Om förhållandet mellan Parus a. ater (L) och Parus
atricapillus borealis (Selys) i deras häckningsrevir.
HENRIK BRUUN .

Föreliggande iakttagelser rörande Paras a. aters och Paras a.
atricapillus borealis häckningsrevir äro gjorda sommaren 1938 mellan den 5. och 16. juni å Svartö i B a r ö s u n d s skärgård (Nylands
län) . Undersökningsområdet, som befann sig på norra sidan av ön,
avgränsades i väster och öster av åkerfält. Öns natur var liksom de
flesta öars i den nyländska skärgården synnerligen växlande. Vidsträckta, homogena skogsbestånd finner man ej . Skogstäcket är
synnerligen ojämnt och avbrytes ständigt av större och mindre gläntor. Tall, gran och björk växa jämsides . Sällan förekomma de
rena,bestånd .
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Karta över undersökningsområdet . Parus aters (X) och
Parus atricapillus (z~,,) häckningsplatser .
Vidstående karta visar undersökningsområdet med dess skogsKrysset (X) i F .2 anger platsen för Paras ater-boet, som

bestånd .

jag fann den 5 . VI ., innehållande halvvuxna ungar, vilka blevo flygga
den 16. VI . Paras atricapillus häckningsplats (p) i G.4 befann sig
ungefär sjuttio meter från svartmesboet. Gråmesungarna blevo
flygga

redan den 12 . VI . Jag koncentrerade mina iakttagelser till
emellan boplatserna, för att kunna konstatera huru terri-

området

torierna hos dessa så närstående arter förhöllo sig till varandra . Den
knappa tiden tillät nämligen ej en mera ingående undersökning av
revirens utsträckning i deras helhet.

Om förhållandet mellan de båda arternas häckningsrevir under tiden 5.-12YL Redan den 5 . kunde jag konstatera att Paras
ater och Paras atricapillus hade från varandra tydligt skilda re
vir. Gränsen mellan reviren löpte dels längs en smal glänta i bergig tallskog (+ VT), dels mellan två skilda skogstyper, sålunda att
den torra bergiga tallskogen kom på svartmesarnas :del medan grå-

mesarna-besatt en mörkare, fuktigare, med mycket lövträd inblandad
granskog (MT + OMT) . Under undersökningstiden iakttog jag annars
ofta,
det

huru

gråmesarna

däremot

aldrig.

sökte föda i

Svartmesarna

lövträd .

verkade

Svartmesarna gjorde
betydligt rörligare än
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Paras aters och Paras atricapillus
häckningsrevir under tiden
6 .-12. VI .

Paras ater iakttagen 12.-16 . VI.
Gränserna från tiden 5 .-12. VI.
inprickade.

gråmesen .

De förstnämnda utsträckte sina utflykter efter föda till
långt
ofta
avlägsna gran- och tallbestånd (B . 3 ; C . 5 ; F . 7) . Gränsen
mellan de båda reviren respekterades noggrannt . Även då den ena
arten förekom i närheten av den andras område, märkte man tydligt, att den undvek att överskrida gränsen eller rättare den zon,
som

åtskilde

de

båda

områdena . Det må nämnas att en gråmes
en gång blev anträffad långt inne på svartmesarnas område (i F . 3) .
Jag lyckades då ej konstatera, ifall det var någon av de i G . 4

häckande gråmesarna eller om det var fråga om ett tillfälligt kringstrykande exemplar . Några strider iakttogs aldrig mellan de båda
mesarterna, sådana som t . ex . bofinkhanarna stundom utkämpa .

Paras aters häckningsrevir efter den 12 . VI.

nämnde
dem

ej

Som jag redan
hade gråmesungarna lämnat boet den 12 . VI. och jag såg
mera den 12 . å undersökningsområdet . Svartmesungarna

blevo flygfärdiga fyra dagar senare eller den 16 . Under dessa fyra
undergick svartmesarnas häckningsrevir en stor förändring.

dagar

Mellan den 14 . och 16 . påträffades fåglarna ofta på gråmesarnas
före detta revir . Första gången detta skedde var den 14 . Det hade
alltså förflutit två dagar, innan svartmesarna  märkte" att området
i närheten var obesatt . Ungarna lämnade boet den 16 . och drogo
sig bort från reviret i riktning F. 2 . 3 . 4 . 5 ., alltså över gråmesens
före detta revir .
jor.

Förhållandet mellan Paras ater, Paras cristatus och Paras ma-

Hade även tillfälle att iakttaga förhållandet mellan svartmesen,
talgmesen och tofsmesen . I H .2 häckade ett talgmespår . Som vän-

Tiedonantoja . - Meddelanden .
tat

förhöllo

varandra.

Så

sig
yrar

svartmes
även

och
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talgmes : fullkomligt oberoende

förhållandet mellan svartmes

och

av
tofsmes .

Den senare förekom ofta på undersökningsområdet utan att jag dock
lyckades finna dess. h.äckningsplats vilken antagligen befann

sig där.

Zusammenfassung') : Über die Beziehung zwischen Paras a.
ater L. und . Parus atricapillas borealis (Selys) in ihren Brutrevieren . Der
Verf . beobachtete, wie ein Weidenmeisen- und ein Tannenmeisenpaar, die
benachbart nisteten (Karte 1), die Reviergrenzen der Nachbarn nicht fiberschritten, so lange die Jungen im Nest waren (Karte 2) . Als die Weidenineisenbrut das Revier verlassen hatte fingen die: Tannenmeisen an, auch
das verlassene Revier der anderen Art zu besuchen (Karte. 3.).

