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Näringsbiologiska undersökningar rörande dagrovfåglar
och ugglor.

-

-

I Berichte des Vereins Schles . Ornithologen, majnumret 1928,
ingår av O. Uttendörfer en uppsats om dagrovfåglars och ugglors
födoämnen, för såvitt man hittills lyckats undersöka dem och om
den metod, som bör användas vid sådana undersökningar .
Altum begynte med att undersöka spybollar av olika ugglearter och publicerade resultaten av sina undersökningar i J . f. O.
1863 och 1864 . Hornugglan och kortörade uven föredraga skogssorkar . Kattugglan förtär möss, näbbmöss, mullvadar o. a. små
däggdjur samt fåglar, grodor och insekter .
Jäckel lyckades hopbringa 9,000 spybollar av tornugglan och
fann att de innehöllo en anmärkningsvärt hög procent näbbmöss.
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Nä ring sb io logiska unde r sökning ar rörande dagro vfåglar o . ugglor.
Röhrig,

Geyr,

ungerska

ornitologer m . fl . hava fortsatt dessa
undersökningar och bringat klarhet i fråga om horn- och jordugglan, tornugglan, kattugglan och Minervas uggla .
Denna metod lider dock av den ofullkomligheten att den inte
lämnar upplysning om de skilda arternas födoämnen under olika
årstider . Därtill kommer, att digestionen hos dagrovfåglar och
ugglor försiggår på olika sätt : hos de senare upplösas av digestionssafterna hud, klor och näbb fuJJständ t men be~förblfya oför-

ändrade .

Hos dagrovfåglarna är förhållandet omvänt .
Man kan
på grund av spybollsundersökningar fastställa om en ormvråk eller
tornfalk ätit möss, skalbaggar eller fåglar . Men antalet kan inte
fastslås .
Hos andra arter äro svårigheterna att få spybollar i tillräckligt antal mycket stora, stundom oövervinneliga .
En

annan metod har tillämpats av tysken Röhrig och de un-

gerska ornitologerna samt statens ornitologiska anstalter i Tyskland
och

annorstädes,

rovfåglarna .
fande

ett

åtgärder

den

nämligen

att

undersöka

Genom denna metod har

stort antal
för

man vunnit klarhet beträf-

rovfåglars födoämnen

deras fredande .

Men

maginnehållet hos

metoden

och kunnat skrida till
kräver

ett otal offer,

och med hänsyn till många arters sällsynthet, blir den så ödesdiger
att

den

inte

kan

tillämpas .

Dessutom

lämna

dödade fåglar från

olika trakter endast ett ofullständigt material såtillvida som det inte
upplyser om vilken roll en rovfågel spelar just i den trakt där den
lever - något som kunde påvisas först genom långa serier av material från en och samma trakf .
Sedan
d örf e r

ett

trettiotal år hava tvänne tyskar, B ä r

samlat

material

sålunda,

och U t

t e n-

att de tillvaratagit av rovfåglar

slaget byte, rester av över 30,000 olika fåglar, och undersökt dem .
Detta

material

har dessutom

lämnat ett det värdefullaste material

rörande de tagna fåglarnas häckning, genomflyttning och vilseflyttning, övervintring och ankomstdata m . m .
Om vintern hava såväl

sparv, som duvhök sina givna platser, där de plocka sina offer, och
F . ö . är det
på vilka man kan finna rester av 50 å 60 sådana .
för den invigde möjligt att sluta sig till den angripande rovfågelns

identität genom, det sätt på vilket den styckat . och förtärt sitt offer .
Med
under

synnerlig

framgång kan

häckningsperioden

fåglarnas

bon .

imponerande

På

så

material

sätt
i

denna

samla

användas

genom

att

undersöka matrester vid rov-

de

nämnda forskarna samlat ett

hava

fråga

metod

och

om

hökarnas,

pilgrimsfalkens, lärk-

Jämförelse mellan ägg.

.
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falkens, havsörnens och berguvens födoämnen. I många fall synas
rovfåglarna utbilda sig till specialister på vissa slags byte, t. ex .
duvhöken på rapphöns, sparvhöken på husfinkar eller träpiplärkor,
törnsångare o. s. v. Sådana undersökningar böra självfallet utföras
i olika trakter med olika näringsmöjligheter för att belysa individuella anlag hos de skilda rovfågelsarterna . Ganska märkliga äro
de resultat, till vilka de nämnda forskarna kommit i fråga om naturens strävan att upprätthålla jämnvikt,- duvhöken sörjer för att de
små rovfåglarna icke ökas i överhövan stort antal o. s. v.
1. Hg.

