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Summary
The mire Mossaträsk-Stormyran in Ömsköldsviks Municipality is a large forest and mire
complex, situated at an altitude of 425-460 metres. It is an aapa mire with large water-filled
hollows between stripes of firmer ground.
Mossaträsk is a nature reserve and a Natura 2000 object in EU's Habitat Directive and EU's
Bird Directive. The protection is part purchased with money from the EU's Life Fund. The
mire is also classified in the CW-list (Ramsar-convention) were the most valuable wetlands is
reckoned.
From the end of May to the middle of July 2002 an investigation of breeding birds was done
at the Mossaträsk-Stormyran. The study was done with a modified taxonomy of territories
which actually is the same method used in an earlier study at Mossaträsk in 1984. Five visits
were done where all birds holding territories were noted at visitmaps. The result is analysed
and compared with the result from the study from 1984.
The result shows that the density of breeding mirebirds (107,0 pairs/km2) are a bit lower than
1984 (114,6 pairs/km2) but the difference can be explained by variations between years and
also by differences in the investigators knowledge of birds and experience in bird studies. As
a hole the result is almost the same as in 1984.
All breeding mirespecies in 1984 was also recognised in 2002. The exclusive species
Jacksnipe (Lymnocryptes minimus) was noted 2002 even if no nest was found. The Broad
billed Sandpiper (Limicola falcinellus), Lapwing (Vanellus vanellus) and especially Snipe
(Gallinago gallinago) had lower density, while Curlew (Numenius arquata). Golden Plower
(Pluvialis apricaria), Ruff (Philomachus pugnax) and Wood Sandpiper (Tringa glareola)
were almost similar. Greenshank (Tringa nebularia) had higher density than 1984 but it can
have been underestimated that time. Especially the decrease of Snipe is notable and the result
from this study has high conformity with other studies from Sweden and Europe.
The numerous of Yellow Wagtail (Motacilla flava thunbergi) was the same while the density
of Meadow Pipit (Anthus pratensis) was higher 2002 than 1984, but it could also have been
underestimated 1984.
Whimbrel (Numenius phaeopus) and Green Sandpiper (Tringa ochropus) were new breeders,
not noticed in 1984. The most obvious difference between the studies were that the Whooper
Swan (Cygnus cygnus) has appeared in the area, even if now breeding birds were found.
An interesting observation was the male of Citrin Wagtail (Motacilla citreola) found breeding
together with a female of yellow wagtail (Motacilla flava thunbergi). The hybride breeding is
the first known in litterature between this race of Yellow Wagtail and Citrin Wagtail. Hybride
breedings between Citrin Wagtails and other races of Yellow Wagtails has been recognised
earlier in Sweden, England and Finland. The observation of the Citrin Wagtail was
unexpected and proves that studies such as this one really can give you big suprises. It will be
interesting to see if it comes back next year for a new hybride breeding.
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Sammanfattning
Mossaträsk-Stormyran i Örnsköldsvik är ett stort sammanhängande myr- och
sumpskogskomplex på 425-460 meter. Det är en sträng-flarkmyr med delvis stora myrgölar
sluttande ner mot sjön Mossaträsk.
Mossaträsk är naturreservat och ett Natura 2000 objekt enligt EUs habitat- och fågeldirektiv.
Skyddet av myrkompletxet har delvis finansierats av EUs Life-fonder. MossaträskStommyran är också upptagen på CW-listan (Ramsarkonventionen) där de mest värdefulla
våtmarkerna i världen ingår.
Från slutet av maj till mitten av juli 2002 genomfördes en myrfågelinventering på
Mossaträsk-Stormyran. Inventeringen gjordes som en förenklad revirkartering med samma
metod som en föregående inventering 1984. Fem besök gjordes där alla revirhävdande
myrfåglar ritades in på besökskartor. Resultatet har sedan sammanställts och jämförts med
inventeringen 1984.
Resultatet visar att tätheten av de myrhäckande fåglarna (107,0 par/km ) är något lägre än
inventeringen 1984 (114,6 par/km2) men att skillnaden bl.a. kan bero på mellanårsvariationer
och på att inventeringen 2002 utfördes av något mindre fåltvana ornitologer. Som helhet kan
man säga att resultatet 2002 är nästan överensstämmande med 1984.
Alla häckande myrfågelarter från 1984 noterades också 2002. Den exklusiva dvärgbeckasinen
hördes spela men kunde inte säkert konstateras häcka. Myrsnäppa, tofsvipa och framförallt
enkelbeckasin hade lägre täthet 2002 medan storspov, ljungpipare, brushane och grönbena
hade nästan identiskt resultat jämfört med 1984. Gluttsnäppa hade högre täthet än 1984 men
den kan ha underskattats då.
Speciellt nedgången av enkelbeckasin, nästan en halvering sedan 1984, är nedslående men
stämmer väl överens med bilden från andra taxeringar i Sverige och Europa.
Numerären av gulärla var samma medan ängspiplärka hade högre täthet 2002 jämfört med
1984. Det antyddes vid den inventeringen att den kunde ha underskattats.
Småspov och skogssnäppa var nya häckfåglar som inte noterades på Mossaträsk 1984. Den
mest uppenbara skillnaden var att sångsvanen nu på allvar har etablerat sig i området även om
inte något bo kunde ses denna gång.
En intressant upptäckt under inventeringen var den hane av citronärla som konstaterades
samhäcka med en gulärlehona. Hybridhäckningen mellan citronärla och gulärla av rasen
thunbergi är den första säkra enligt de litteraturuppgifter som kunnat studeras. Samhäckningar
mellan citronärla och andra gulärleraser har noterats tidigare bl.a. i Sverige, England och
Finland. Upptäckten visar att taxeringar av denna typ verkligen kan erbjuda överraskningar.
Det skall bli intressant att se om citronärlan återkommer 2003 för en ny blandhäckning.
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Inledning
Under sommaren 2002 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen en fågelinventering av
Mossaträsk-Stormyran VNV Solberg, Ömsköldsviks kommun. Myren är naturreservat (bildat
1998) och är totalt på 896 ha. Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område
enligt habitatdirektivet och som skyddsområde enligt fågeldirektivet. Det har bl.a. köpts in
med pengar från EUs Lifefonder. Det är också upptaget på Ramsarlistan över världens mest
skyddsvärda våtmarker. Myren är förmodligen länets finaste fågelmyr och när det gäller
områden skyddade enligt dessa skyddsformer så förutsätts att förvaltaren utarbetar
bevarandeplaner och att tillstånden i reservaten följs upp. Därför krävs det en återkommande
övervakning av fåglarna.
Mossaträsk-Stormyrans värden som fågelmyr uppmärksammades första gången 1980 i
Länsstyrelsen presentation av inventeringen av fågelmyrar i länet (Simonsson & Dynesius
1980). Fyra år senare, 1984, genomförde Ångermanlands Omitologiska Förening (ÅOF) en
större inventering av myren för att få ytterligare kunskap om områdets fågelliv och
skyddsvärde (Dahlén. B. 1984). Inventeringen gjordes som en förenklad revirkartering på
myrens kärnområde. Inventeringen 2002 har gjorts med samma metod över samma areal som
1984 för att resultaten någotsånär skall kunna jämföras.
Vägbeskrivning
Mossaträsk-Stormyran ligger VNV om Solberg och öster om Gulsele- och Hällbymagasinen i
Ångermanälven (karta 1). Reservatet kan nås från några olika håll. Från Sagavägen (väg 348)
mellan Solberg-Åsele finns en vägskylt som leder dig mot Degersjö där du tar du
skogsbilvägen mot Gulkäl och sedan är det skyltat till vändplanen på Bodtjämsvägen söder
om myrkomplexet. Härifrån går en markerad stig upp till en myrholme i dess sydvästra del.
Till Bodtjämsvägen är det också skyltat från riksväg 90 mellan Sollefteå och Junsele.
Du kan också nå myren genom att ta en annan skogsbilväg (Nymyravägen) väster om
Bodtjämsvägen via Nymyra till Hästberget. Där finns en informationstavla och ett bänkbord
och härifrån är utsikten över myren vacker. Från parkeringen på Hästberget kan du vandra ner
över ett hygge till myrens NV arm.
Du kan också ta av från Sagavägen i Käl cirka 15 kilometer väster om Solberg till vägslutet i
byn Mossaträsk. Här får du en kortare vandring fram till myrens sydöstra del.
Biotopbeskrivning
Myren ligger på 425-460 meters höjd över havet och är en sträng-flarkmyr med stora
vattenfyllda flarkar. Myrområdet sluttar svagt mot sydost ner till sjön Mossaträsk på 425,3
m.ö.h. Hela myren avvattnas genom sjön vidare genom Mossaträskbäcken som via Risån
mynnar i Ångermanälven.
Mossaträskmyren har formen av ett H med två långa smala myrarmar mot nordväst och två
bredare myrarmar mot sydost där det förekommer flera fastmarksholmar. Myren har ett väl
utbildad sträng-flarksystem och är ställvis utbildad som strängblandmyr med mossesträngar. I
nordväst är flarkama smala men de blir större och större ner mot sydost. Många av flarkama
är helt vattenfyllda och vegetationslösa, andra har en gles vegetation med ängsull, flask- och
dystarr. Andra typer av flarkar domineras av vitstarr oftast tillsammans med sträng- och
dystarr. Flertalet av strängarna är risbevuxna och på många växer tallar och lågvuxna granar.
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Karta 1. Mossaträsk-Stormyrans naturreservat på 896 ha VNV om Solberg.
Myrens ytterkanter består mestadels av öppna vitmossemattor. Där finns stora andelar
skogskärr, sumpskogar och på myren fastmarksholmar. Myren kantas av rikligt med död ved
och övergången mellan myr och fastmark är många gånger diffus. Kolade trädrester och
högstubbar visar att skogen i omgivningen tidigare brunnit. Frånsett några sena avverkningar i
norr och sydväst så är myren föga påverkad av modernt skogsbruk. Tillsammans utgör
mosaiken av myrar, sump- och fastmarksskogar en stor och sammanhållen värdekärna med få
motsvarigheter i länet.
Metodik
Inventeringsmetoden är densamma som vid inventering 1984 d.v.s. en form av förenklad
revirkartering. Enligt denna metod (Svensson 1978 b) bör man göra minst tre genomgångar
vid kartering av vadare och minst fem genomgångar när även tättingarna karteras. Man kräver
då att varje revir skall representeras av minst två observationer. Den rekommenderade
tidsåtgången är 10-20 min /10 ha. I bilaga 2 visas instruktioner för inventeringen.
Mossaträsk har inventerats vid fem besök under tiden 24 maj till 13 juli. Den areal som
inventerades är på 171 ha (av reservatets totala 896 ha) vilket är densamma som 1984. Myren
är uppdelad i fyra delområden (karta 2). Inventeringsdatum var 24/5 hela myren, 31/5 hela
myren, 3/6 område A, B och C, 16/6 område A, B och C och 13/7 hela myren. Se bilaga 1
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”Dagboksanteckningar från inventeringsdagama på Mossaträsk 2002” för mera detaljer kring
inventeringsdagama, väder etc.
Vid det första besöket snitslades även myren upp. Område B och C utgör de centrala delarna
av myren. Områdena A, B och C har alltså inventerats alla fem gångerna medan område D,
som mestadels utgörs av en vitmossematta, har inventerats vid tre tillfällen. Vid inventeringen
den 16 juni kunde den övre delen av område A ej täckas helt. Inventeringen 13 juli gjordes
sent för att på ett bättre sätt kunna täcka upp änderna som vid denna tidpunkt har ungarna ute.
Det optimala hade varit att haft ett inventeringstillfälle i början av maj då änder och även
rovfåglar brukar vara lättare att fa kontakt med under inventeringen.
Den totala inventeringstiden på myren är 33,9 timmar med följande fördelning på de olika
delområdena; A = 6,7 timmar, B = 12,1 timmar, C = 13,3 timmar och D = 1,8 timmar.
Vid inventeringen 1984 genomfördes totalt ca 40 timmar viket innebär att arbetsinsatsen 2002
är något mindre. Förutom den effektiva inventeringstiden har ca 10 timmar använts till andra
observationer. Främst har det varit i form av registreringar under nättema (fyra övernattningar
har gjorts) samt iakttagelser som gjorts på myren vid vandring till och från den vid de olika
inventeringstillfällena.
På grund av att inventeringstillfällena varit färre än den rekommenderade metoden anger har
kravet sänkts för registrering av revir till endast en observation. Detta är förövrigt enligt
samma förfaringssätt som vid inventeringen 1984. Felmarginalen på angivet antal revir (tabell
1) har därmed ökat. Det finns risk att ett visst antal revir missas p.g.a. för fa inventeringstillfällen. Detta gäller framförallt för tättingarna som har låg inventeringseffektivitet. Det
finns också risk att antalet revir överskattas genom att tillfälliga besök registreras som revir.
Dessa båda metodfel verkar i motsatt riktning men felmarginalen blir alltså ganska stor.
För de flesta vadare kan man räkna att antalet revir hittas med rätt bra noggrannhet.
Myrsnäppa, enkelbeckasin och grönbena har lägre inventeringseffektivitet än de andra
vadarna och för dessa kan de finnas en viss felmarginal på antalet revir. Brushane saknar
revirbeteende och inventeras i stället som räkning av antalet spelande hanar. Deras antal torde
vara ett ungefärligt mått på antalet häckningar. För tättingar är sannolikt felmarginalen på
angivet antal revir i storleksordningen +_ 10 %.
På grund av de få besöken kan jag inte kalla inventeringen på Mossaträsk-Stormyran för en
regelrätt revirkartering men det praktiska fältarbetet har utförts enligt de principer som gäller
för revirkartering på myrar. Inventeringsinsatsen är dock jämförbar med inventeringen 1984
varför resultatet således tidsmässigt kan jämföras.
När det gäller analysen av inventeringen så går det utifrån denna metod i många fall inte med
säkerhet att avgöra några trender på upp- och nedgångar i populationer. För att avgöra detta
behövs en mera regelbunden övervakning med en förslagsvis annorlunda och mindre
arbetskrävande metod än revirkartering. (Se ”Sammanfattande bedömning” sid. 14).
Dessutom krävs det i princip att samma person inventerar samma område med likvärdig
arbetsinsats i de båda inventeringarna. Detta p.g.a. att olika inventerare gör olika bedömningar
(utifrån kunskap, erfarenhet, observationsförmåga etc). Analyserna av resultatet far således tas
med en nypa salt och mindre avvikelser mellan antalet revir för respektive art kan lika väl
letta medan större skillnader torde avspegla en verklig förändring i population. Detta
s i minnet när redovisningen nedan för respektive art (eller artgrupp) presenteras.
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Artvisa kommentarer och jämförelser med 1984 för de myrmarksanknutna arterna.
Änder
Häckning kunde konstateras av kricka med minst tre kullar inne i myrområdet den 13 juli
samt för gräsand där två kullar noterades. Gräsand noterades med som mest 4 vuxna hanar
och en yngre hane som sågs vid flera tillfällen f.f.a. i de stora gölama och småtjämama i södra
delen av myren. Även knipa sågs liksom ett par av bläsand. Någon säker häckning för dessa
arter kunde inte göras.
Jämfört med 1984 så är resultatet rätt så lika bortsett från kricka där farre revir uppskattades
2002. Kricka sågs på flera ställen på myren men genom att inventeringen inte genomfördes i
början av maj 2002 så kan antalet krickor (och även övriga änder) ha underskattats 2002.
Ljungpipare
Ljungpipare är en relativt sällsynt häckfågel på myrar i länet. Vid inventeringen 2002
noterades minst 5 revir på myren jämfört med 6 revir 1984. Ljungpiparen uppträdde i tre av
delområdena A, B och C och uppehåller sig mera på vitmossemattoma i myrkantema än ute i
de blötaste gölpartiema. Artens utbredning på myren är mycket väl överensstämmande med
inventeringen 1984.
Dessutom såg ett par vid gräsmattorna vid parkeringsplatsen i byn Mossaträsk. Den 13 juli
stod 7 ex där och flera varnade innan de flög iväg.
Ljungpipare har registrerats på Mossaträsk av fågelskådare vid exkursioner 1987, 1988, 1989,
1996. Förutom på myren har revir noterats vid gräsmattorna i byn Mossaträsk 1984, 1987,
1988 och 1996, vid Bodtjämen väster om Mossaträsk med ett revir 1984 och två revir 30 juni
1989 samt ett revir vid Rävelmyran 30 juni 1989 (ÅOF 2002).
Tofsvipa
Arten noterades med minst två revir i den sydvästra delen, vilket är färre än 1984 då sex revir
sågs. Vid ett tillfälle sågs fem flygande tofsvipor samtidigt så det kan hända att det finns
ytterligare ett revir på myren. Jämfört med 1984 så saknades tofsvipa i myrens östra delar
(delområde C och D) där den förekom 1984. Arten vill ha öppna lösbottnar eller mjukmattor.
Den är inte bunden till myrmark utan betydligt talrikare i jordbrukslandskapet.
Vid ett besök av fågelskådare 9 juni 2001 sågs tre tofsvipor på myren (ÅOF 2002)
Myrsnäppa
Myrsnäppa är mycket ovanlig häckfågel i Västemorrlands län. Den är känd endast från
Slättbränna-Stormyran i Sollefteå och från Mossaträsk. Arten har en mera nordvästlig
utbredning i landet från Härjedalen till Norrbotten och häckningama i Västemorrlands län
ligger i ytterkanterna av artens utbredningsområde.
Myrsnäppan är dessutom, enligt min synpunkt, en svårinventerad art som ofta smyger iväg i
vegetationen och på så sätt undgår upptäckt. De stöts upp först på nära håll och kan när de
stöts bort flyga rätt långt bort. Dess beteende gör det svårt att avgränsa reviren. Det vanligaste
lätet är ett torrt backsvalelikt surrande som fungerar både som vamingsläte som när fågeln
stöts upp och under pamingsspel.
2002 noterades tre revir jämfört med sju under inventeringen 1984. Antalet kontakter med
myrsnäppa var betydligt flera 1984. Resultatet 1984, som bestämdes utifrån de sedvanliga
bedömningarna för fastställande av revir (Svensson 1978 a) kan dock ha gett en
9

överskattning. Det kan ha varit något mellan 4 och 7 revir 1984. Därför är det svårt att säga
om det skett en nedgång. Arten kräver dessutom hög kunskap (duktiga och erfarna
ornitologer) för att bli identifierad. Under inventeringen 2002 var det större andel oerfarna
ornitologer än 1984.
Vid exkursioner som ÅOF genomfört har myrsnäppa noterats på Mossaträsk bl.a. med en
sedd samt en häckande (spelade skadad s.k. avledningsbeteende från bo) 20 juni 1985, ett ex.
spelande 1988, 1995 och 2001 samt fem ex. spelande 1-2 juni 1996 (ÅOF 2002).
Brushane
Brushanen är en relativt sällsynt häckfågel i Ångermanland. Mossaträsk är tillsammans med
Slättbränna-Stormyran i Sollefteå de myrar som hyser flest revir. På Mossaträsk finns två
spelplatser och hanarna kan alternera mellan dessa. Antalet revir 2002 bedöms som minst sju
d.v.s. ett mer än vid inventering 1984. Totalt sågs 5 hanar samtidigt på den ena spelplatsen
den 31/5.
Ett bo med tre ägg upptäcktes den 31 maj och på ytterligare fem platser sågs oroliga varnande
honor smyga undan, spela skadade eller flyga runt omkring utsötande ett ” burrande”
vamingsläte. Antalet kontakter med brushanne var flera under inventeringen 2002 än 1984.
Vid länsstyrelsens myrfågelinventering den 13 juni 1978 noterade 5 par av brushanne och ett
bofynd gjordes (Simonsson & Dynesius 1980). Vid fågelutflykter arrangerade av ÅOF mellan
1984 och 2002 bl.a. 1988, 1989, 1992, 1996 och 2001 har brushannar noterats med mellan 1-3
revir (ÅOF 2002).
Dvärgbeckasin
Dvärgbeckasin häckar enbart på två myrar i länet, Stensjöflon i Sollefteå och på Mossaträsk.
Arten företar nattliga spel och dess läte beskrivs som ljudet av en galopperande häst på en
träbo. Spelet är många gånger diffust och svårt satt höra om det sker på längre avstånd.
Förutsättningarna är att det måste vara rätt vindstilla för att arten skall upptäckas. Vid
inventeringen 2002 hördes spel enbart vid två tillfällen den 30 maj kl. 23.20 och kl. 23.30.
Detta skiljer markant från inventering 1984 då spel hördes vid varje tillfälle från 6 maj till 14
juni. Oftast förekom spelen från kl. 23.00 och sedan intensivt fram till kl. 2 - 3 på morgonen.
Därefter kunde enstaka spel höras även in på förmiddagen.
Vid inventeringen 2002 var vädret de flesta kvällarna utmärkt för att höra spel men ändå
gjordes bara två registreringar på den nordvästra delen av myren. Antalet revir får med den
sänkning av kraven för registrering av revir som vi använt oss av vid de båda inventeringarna
beräknas till ett vilket är ett färre än 1984. Det kan ej heller uteslutas att dvärgbeckasin ej
häckade på myren 2002 och att registreringen natten den 30 maj utgjordes av en tillfälligt
passerande fågel.
Vid fågelutflykter arrangerade av ÅOF i maj och juni mellan åren 1984 och 2002 har
dvärgbeckasin noterats på myren med bl.a. en hane spelande 1985, 1987, 1989, 1993, 1995,
1996, 1999 och 2001 samt med två spelande hanar natten 29-30 maj 1992 (ÅOF 2002).
Myren kan alltså anses årligen hysa minst ett par dvärgbeckasin.
Enkelbeckasin
Vid inventeringen 1984 var enkelbeckasinen näst efter grönbenan den vanligaste vadaren på
myren med 14 revir. Resultatet för 2002 är åtta revir vilket är nästan en halvering jämfört med
1984. Slutsatsen är att arten reellt har minskat under 18-årsperioden.
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Enkelbeckasin visar också enligt Svensk Häckfågeltaxering (Svensson, S. 1998) en kraftig
minskning. Den låg 1997 på en nivå motsvarande 30 % av beståndet 1975 d.v.s. en minskning
med över 2/3. Likaså andra källor som ringmärkningsstatistik från RC. andelen utsträckande
enkelbeckasiner vid Falsterbo, liksom jaktstatistik stödjer resultatet från Häckfågeltaxeringen
att enkelbeckasinen haft en mycket kraftig nedgång i landet (Ryttman, H. och Stolt, B. O.
1996). Även i övriga Europa visar alla studier på en kraftig nedgång för enkelbeckasinen.
Resultatet från Mossaträsk med nästan en halvering av beståndet stämmer således väl in i
denna bild.
Småspov
Småspov är en relativt sällsynt häckfågel på myrarna i länet. Vid inventeringen 1984
noterades den ej på Mossaträsk medan minst ett revir kunde konstateras 2002.
Arten har registrerats tidigare bl.a. sågs ett par vid Länsstyrelsens myrfågelinventering den 13
juni 1978 (Simonsson & Dynesius 1980). Ett ex har också setts vid fågelutflykter som ÅOF
gjort både den 30 maj 1987, 29-30 maj 1992 och 9 juni 2001 (ÅOF 2002). Småspov uppträder
således till och från med något par. Kan hända häckar den i de torrare vitmossepartiema i
utkanterna av själva inventeringsområdet så att den kanske missades vid inventering 1984.
Storspov
Storspov är allmän på länets myrar och både 1984 och 2002 registrerades tre revir.
Gluttsnäppa
Gluttsnäppa är tämligen allmän på länets myrar och 6 revir registrerades 2002 jämfört med tre
revir 1984. Gluttsnäppan kan spela och röra sig över ett större områden av myren och således
ge upphov till fler noteringar än andelen revir. Vid jämförelse av revirkartoma för 1984 med
dem från 2002 så överensstämmer registreringarna av arten mycket väl med varandra och tre
områden som 1984 ej bedömdes som separata revir har även 2002 registreringar. Slår man
ihop den samlade kunskapen kring dessa två inventeringarna ser det faktiskt ut som att
gluttsnäppan redan 1984 häckade med sex par och att beståndet är stabilt. Den uppenbara
känslan vid jämförelsen mellan åren är dock att gluttsnäppa spelade och sågs betydligt oftare
2002 än 1984.
Vid inventeringen 2002 stöttes en orolig gluttsnäppa upp från ett troligt bo och i ytterligare
fyra områden hördes mycket oroliga fåglar varna.
Från den intilliggande Bodtjäm väster om myren hördes också den 16 juni spel av gluttsnäppa
varför troligen ytterligare ett par häckar där.
Skogssnäppa
Två revir av skogssnäppa upptäcktes inom inventeringsområdet på myren. Ett bo med fyra
ägg påträffades i nordvästra myrarmen (A) och ett revir förekom i södra delen i angränsning
till de skogsholmar som avgränsar myren från Mossaträsksjön. Vid inventeringen 1984
noterades inte arten på myren.
Grönbena
Grönbenan är den vanligaste vadaren på myren och 2002 noterades 31 revir jämfört med 32
revir 1984. Antalet revir är således lika.
I standardinventeringsrutter som företas inom den svenska Häckfågeltaxeringen visar det sig
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att förhållandet mellan grönbena och gluttsnäppa är 4 till 1 i norra Sverige d.v.s. att grönbenan
är fyra gången vanligare. (Svensson, S. 2001). På Mossaträsk noterades 31 grönbenerevir och
6 gluttsnäpperevir så förhållandet stämmer rätt väl överens med registreringarna från
Häckfågeltaxeringen.
Ängspiplärka
Totalt noterades 31 revir 2002 jämfört med 22 revir 1984. Hela 7 bon med ägg upptäcktes och
flera av dem var väldigt nära varandra. På ytterligare 2 platser flög ruvande ängspiplärkor upp
utan att bona kunde hittas.
Ängspiplärkan är en vanlig art på myrar i Norrland men inventeringseffektiviteten är låg. Vid
förra inventeringen 1984 gjordes den kommentaren att antalet revir kunde vara en
underskattning. När det gäller tättingar så visar också studier (Kolmodin m.fl. 1987) att
mellanårsvariationer är större hos tättingar än hos vadare.
Gulärla
Gulärlan noterades med 64 revir 2002 jämfört med 67 revir 1984. Den uppvisar således ett
mycket likvärdigt resultat. Gulärlan förekommer mestadels i de områden på myren som har
ett glest trädskikt.
Gulärla häckar förutom på myrar även på hyggen och sedan 1984 har avverkningar gjorts vid
Hästberget i nordväst och mellan Bodtjämen och Mossaträskmyren i sydväst. Detta har till
synes inte påverkat arten så att den glesnat ut genom att den delvis utvidgat sina revir.
Citronärla x gulärla
En hybridhäckning mellan en citronärla och en gulärla noterades sensationellt nog under
inventeringen 2002. Den 31 maj upptäcktes en citronärlehane inom delområde A på myren.
Fågeln, som var en 2 K hane (alltså ettårig), företog ett flertal sångflykter nära inventerama. 1
samma område sågs även en hona och en hane av gulärla. Den 3 juni noterade parning mellan
citronärlehanen och gulärlehonan. Citronärlehanen sågs ideligen förfölja och jaga bort en
gulärlehane från honans närhet. Även den 16 juni sågs citronärlehanen jaga gulärlehanen i
samma område. Den 13 juli konstaterades att både citronärlehanen och gulärlehonan varnade
och matade ungar i ett bo.
Citronärlan är en sällsynt art i Sverige och de flesta fynd utgörs av ungfåglar på hösten (167
fynd fram t.o.m. 1999). Arten är östlig och häckar närmast i sydvästra Ryssland (rasen werae)
och i NV Ryssland (rasen citreola).
Hybridhäckningar har förekommit vid några tillfällen i Sverige. Mellan 14 och 17 juli 1977
sågs en citronärlehane mata ungar på ett hygge vid Lit i Jämtland (Edqvist 1979). Om honan
var en citronärla eller en gulärla kunde aldrig avgöras men det mest sannolika är att det rörde
sig om en samhäckning med gulärla (i så fall rasen thunbergi). Åren 1990-1992 genomfördes
samhäckning mellan citronärla och gulärla av rasen flava på Cementatippen i Köping,
Västmanland (SOF 1993).
Även från Essex i England finns uppgifter om en samhäckning av citronärla och gulärla 1976
(Cox & Inskipp 1978). 1 Finland häckade en hane med en hona av gulärla av rasen flava och
producerade ungar 1983-1986 (Breife m.fl. 1990). I Eilat i Israel fångades och ringmärktes
under vårarna 1983-1988 åtta hanar som uppvisade fältkaraktärer och mått som pekade på
hybrider mellan citronärla och gulärla. I dessa fall rörde det sig troligen i sex fall om hybrider
mellan citronärla och gulärla av rasen feldegg och i två fall om hybrider mellan citronärla och
gulärla av rasen leucocephala. (Shirihai 1996).
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Samhäckning på Mossaträsk är den första säkra mellan en citronärla och en gulärla av rasen
thunbergi.
Buskskvätta
Endast ett revir av buskskvätta noterades 2002 jämfört med fyra 1984. Fågeln hördes bara vid
ett inventeringstillfälle den 31/5 i den sydvästra myrkanten vid Västra Sjötjämen. Arten är
inte strikt bunden till myrmarker utan har större täthet på hyggen. Arten noterades också med
flera individer på hygget på Hästberget NV om myren och kan hända har biotopförändringen
med flera nya hyggen i anslutning till eller nära myren gjort att den flyttat ut i mera
gynnsamma biotoper.
Den sjungande fågeln noterades som sagt endast en gång och ca 50 m väster om myrkanten
finns ett hygge som togs upp i början av 1990-talet. Kan hända häckade buskskvättan på
hygget så att man i princip kan säga att arten idag inte längre är häckfågel på själva myren.
Dock överensstämmer sångplatsen exakt med ett av de dokumenterade reviren 1984. De
övriga tre reviren registrerades ute på de trädbevuxna revlarna i delområde C. Där gjordes
inga noteringar av arten 2002.
Sävsparv
Sju revir av sävsparv registrerades 2002 vilket är tre färre än 1984. Arten trivs bäst i
myrkantema eller på myrholmar. Något revir kan ha missats inom delområde D där det blev
färre besök än 1984. Miljön här med videbuskar i strandkanten mot Mossaträsksjön är mycket
lämplig.
Övriga observationer av intresse
Sångsvan
Vid inventeringen 1984 gjordes inga observationer av sångsvan. Vid inventeringen 2002
gjordes däremot ett flertal iakttagelser av arten på myren utan att någon häckning kunde
konstateras. Den 24/5 kom två par samt ytterligare en vuxen svan inflygande till myren och
rastade i Västra- och Östra Sjötjäm. Ena paret kom norrifrån och det andra paret samt den
ensamma svanen kom från Bodtjäm väster om Mossaträsk. Sångsvan hördes för övrigt vid
flera av inventeringstillfällena från Bodtjäm och svanar både kom och flög till tjärnen varför
häckning kan ha förekommit där. Den 16 juni rastade 13 adulta svanar i Västra Sjötjäm och
de drog sedan västerut mot Bodtjämen. Ett par uppehöll sig i också i Mossaträsksjön den 23/5
vid transport över sjön till inventeringsområdet.
Med tanke på de senaste 20 årens expansion av sångsvan söderut och österut i landet så var
iakttagelsen väntad och ökningen av sångsvan är något som med säkerhet kan fastställas.
Sångsvan har också noterats av besökande fågelskådare bl.a. en fågel 1996, ett par ex i västra
änden av Mossaträsksjön 1997 samt noterad på myren 21 maj 1999 och med ett par 9 juni
2001 (ÅOF 2002).
Sädgås
Sädgås noterades ej under inventeringen 2002. Vid förra inventeringen 1984 såg två fåglar,
icke häckande, den lOjuni (Dahlén 1984).
Observationer har också gjorts därefter bl.a. två ex. 30 maj 1992 samt två mycket oroliga
fåglar 1-2 juni 1996 (ÅOF 2002).
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Fiskgjuse
Den 24 maj sågs en fiskgjuse komma inflygande över myren norrifrån. Den sökte sig ner mot
tjärnarna i myrens södra del på jakt efter fisk och drog sedan mot Mossaträsksjön.
Trana
Ett par uppehöll sig under hela inventeringsperioden i myrens norra delar och tranorna visade
oro men ingen säker häckning kunde konstateras. Förhållandet var detsamma 1984.
Orre
Orrspel hördes i myrkantema vid inventeringstillfällena i maj och juni.
Dalripa
Tre kullar av dalripa noterades på myren. Den 16 juni sågs två adulta med en kull icke flygga
kycklingar på område C. Den 13 juli stöttes en höna och nio flygga kycklingar upp i område
B och tre flygga kycklingar stöttes upp i område A.
Dalripan häckar i snårig skogs- eller myrmark. Den kull som sågs den 16 juni torde ha häckat
i eller i anslutning till inventeringsområdet medan kullarna den 13 juli kan ha häckat lite
längre från myren eftersom fåglarna i dessa fall var flygga.
Mosnäppa
Den 31 maj stöttes fyra mosnäppor upp från Västra Sjötjäm och drog iväg norrut. Arten
häckar i den svenska fjällkedjan samt sparsamt vid kusten av Norrbotten och sällsynt eller
tillfälligt efter Västerbottenskusten. På 1940-talet häckade arten allmänt i kusten vid norra
Ångermanland men är nu utgången och den har minskat starkt i Västerbotten.
De fyra individerna på Mossaträsk var säkerligen rastande fåglar på sträck mot fjällen.
Svartsnäppa
Den 3 juni noterades svartsnäppa med en, eventuellt två, individer som uppehöll sig och
spelade på myren. Två noteringar gjordes i delområde A och C och en i B. Även den 13 juli
gjordes en observation av en svartsnäppa på myren i gränsen mellan delområde B och C.
Arten är rätt ljudlig och lättobserverad så den borde inte ha undgått upptäckt vid de övriga
inventeringstillfällena. Därför får observationerna betraktas som rastande fåglar på sträck.
1984 noterades ej arten.
Svartsnäppa har en nordlig utbredning i Lapplands skogs- och myrområden. Den häckar som
närmast på några myrar i Åsele lappmark, geografiskt ej så långt från Mossaträsk, varför
observationerna är intressanta. Historiska uppgifter antyder att svartsnäppan har expanderat i
utbredning de senaste seklerna.
Arten har observerats en gång förut på Mossaträsk. Vid ett besök av en fågelskådare den 5
juni 1991 noterades en svartsnäppa på myren (ÅOF 2002).
Skrattmås
Skrattmås noterades på område C den 3 juni. Arten häckade ej på myren och närmsta kända
häcklokal ligger väster om Solberg drygt 14 km fågel vägen från Mossaträsk. Möjligen finns
någon koloni närmare kanske efter Ångermanälven dit det fågelvägen bara är drygt 6 km.
Skrattmås är en art som i inlandet häckar i vegetationsrika sjöar och tjärnar. Inga
observationer gjordes vid inventeringen 1984.

Arten har setts på myren tidigare bl.a. med 4 ex vid Länsstyrelsens inventering 1978
(Simonsson & Dynesius 1980) samt med några ex. 1-2 juni 1996 (ÅOF 2002).

Fiskmås
Några observationer av fiskmås gjordes med som mest 6 fåglar den 31 maj. Ingen häckning
noterades 2002 men 1984 häckade ett par på en tuva i en vattenfylld flark. Fiskmåsarna som
observerades 2002 kommer säkerligen från Mossaträsksjön där de förmodligen häckar.
Silvertäma
Silvertäma noterades vid alla inventeringsbesök på myren 2002 med 2 till 3 individer. Ingen
häckning konstaterades men fåglarna näringssökte mycket i de blötare gölpartiema på myren.
Arten är häckfågel på myrar närmare fjällkedjan och i större sjöar i inre Norrland.
Fåglarna på myren torde komma från Mossaträsksjön där de eventuellt häckade.
Vid ett besök av fågelskådare på myren 9 juni 2001 såg ett par silvertämor (ÅOF 2002).
Göktyta
En individ hördes ropa från myrkanten alternativt hygget mellan Mossaträsk och Bodtjäm vid
inventeringen den 3 juni.
Gök
Gök är vanligt förekommande på Mossaträsk och hördes med ett flertal individer både hanar
och honor. Arten har ej noterats enligt gängse metodik något av inventeringsåren varför
jämförelser är svåra att göra. Spontant kändes det som att förhållandet mellan inventeringen
1984 och 2002 var rätt likvärdig.
Korp
Ett par häckade och fick ut ungar i ett risbo på myrholmen nordost om Östra Sjötjämen 2002.
Arten häckade for övrigt på samma plats 1996 (ÅOF 2002).
Videsparv
Inga observationer av videsparv gjordes på Mossaträsk 2002 vilket överensstämmer med
inventeringen 1984. Arten hör hemma i sumpskog, ju blötare desto bättre. Inom
inventeringsytan på Mossaträsk finns inga lämpliga biotoper for arten däremot finns det fina
sumpskogar och blötare skogspartier i myrkantema där arten förekommer. I slutet av maj
2002 gjordes en exkursion till Mossaträsk av några fågelskådare och då hördes videsparv
sjunga i sumpskogen nordväst om myren vid delområde A (Olofsson muntligt). Videsparven
är en mera aktiv sångare i maj varvid aktiviteten avtar i juni varför inventeringar tidigare i maj
kanske hade gett en eller flera observationer av arten.
Bergfink
Minst 15 revir noterades vid inventeringen 2002. Arten förekom i myrkantema och på
myrholmar över hela myren. Varnande fåglar hördes vid inventeringen den 13 juli.
Övriga arter
Av övriga arter noterades kanadagås. biörktrast, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast.
trädpiplärka, stenskvätta. rödstjärt (häckande med ungar), grå flugsnappare, svartvit

flugsnappare, kråka, talltita, talgoxe, lövsångare, bofink, mindre korsnäbb, grönsiska och
gråsiska.
Sammanfattande bedömning
Slutsatsen av resultatet 2002 är att fågelförekomsten och tätheten av fåglar på myren är rätt
överensstämmande med 1984 detta trots att siffrorna för täthet för änder, vadare och tättingar
under inventering 2002 var något glesare än 1984. År 2002 var tätheten 107,0 par/km2
jämfört med 114,6 par/km2 1984. Förklaringen kan bero på mellanårsvariationer och på att
inventeringen 2002 utfördes av något mindre fältvana ornitologer.
En påtaglig förändringen är att sångsvanen nu på allvar expanderat in i området. Vad gäller
vadarna så visar siffrorna och även den uppenbara ”känslan” mellan de båda åren att tofsvipa,
myrsnäppa och framförallt enkelbeckasin var färre 2002, att storspov, ljungpipare, brushanne
och grönbena är rätt så lika och att gluttsnäppa ökat. Speciellt nedgången av enkelbeckasin,
nästan en halvering sedan 1984, är nedslående men stämmer väl överens med bilden från
andra taxeringar i Sverige och Europa.
För tättingarna så är motsvarande att gulärla är konstant, att ängspiplärka har högre täthet och
buskskvätta och sävsparv har lägre täthet. Den senare kan ha missats med något-några revir
2002. Änderna är likvärdiga även om färre revir kricka noterades vilket kan ha att göra med
att ingen inventering gjordes i början av maj då änderna är lättare att taxera.
Nytillkomna häckfåglar jämfört med inventering 1984 var småspov och skogssnäppa. Den
förstnämnda har noterats till och från under åren och häckar troligen regelbundet med något
par. Den sistnämnda arten är en rätt vanlig våtmarksfågel som eventuellt förbisågs 1984. Den
häckar företrädesvis i små våta områden i skogsmark och kan alltså finnas med flera par i
Mossaträskmyrans ytterkanter med sumpskogsområden. Arter som kanske kan tänkas komma
att häcka på myren i en framtid är sångsvan och svartsnäppa. Den förstnämnda är på stark
frammarsch och det är bara en tidsfråga innan den häckar i t.ex. Östra- eller Västra Sjötjäm.
Upptäckten av citronärla var speciellt rolig och visar att taxeringar av denna typ verkligen kan
erbjuda överraskningar. Det skall bli intressant att se om den återkommer 2003 för en ny
blandhäckning.
Diskussion
Mossaträsk-Stormyran är alltjämt en av länets rikaste fågelmyrar. Tätheten av vadare och
andra myrmarksanknutna fåglar är hög. Av fåglar upptagna inom EUs fågeldirektiv (annex 1)
förekommer bl.a. grönbena, ljungpipare, myrsnäppa och brushane (häckfåglar på Mossaträsk)
och sångsvan, fiskgjuse, orre, trana och silvertäma (övriga observerade arter).
Trots att tätheten av änder, vadare och tättingar under inventering 2002 var något glesare än
1984 så är det, med den metodik som använts, svårt att dra några långtgående slutsatser i
trender för arterna. Som sagts tidigare under avsnittet ”metodik” så krävs det i princip att
samma person inventerar samma område med likvärdig arbetsinsats i de båda inventeringarna.
Detta för att undvika de metodfel som blir när olika inventerare går igenom ett område.Vid
inventeringen på Mossaträsk 2002 var flera av inventerama ej direkta fågelexperter med vana
och erfarenhet av denna typ av inventeringsmetodik. Vissa arter kan därför ha missats eller
fått en lägre täthet än den reella förekomsten. Förmodligen är siffrorna för många arter en
underskattning.
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Vädret, både under inventeringstillfållena, samt allmänt för våren och försommaren, kan
också ge skiljaktigheter i resultatet. Under 2002 var det en mycket tidig och varm vår (i
princip 3-4 veckor tidigare vårblom för de flesta växtarter). Den varma och nederbördsfattiga
maj och juni gjorde att myren var mycket torrare än ett normalår. Många ställen som man
vanligtvis ej kan gå över vid normala fall, gick det under maj och juni väldigt bra att vandra.
Huruvida detta, samt den nästan totala avsaknaden av mygg och knott, har inneburit fler eller
färre revirhållande fåglar är osäkert. Arter som trivs på lite torrare ängslika miljöer (t.ex.
ängspiplärka) kan ha gynnats och andra som vill har mera blött (t.ex. myrsnäppa,
enkelbeckasin och dvärgbeckasin) kan ha missgynnats.
Det finns förhållandevis få jämförbara studier där myrar har inventerats med längre
tidsintervall. Under 1980-talet var det populärt med myrfågelinventeringar mycket för att
möta kommande hot som fanns framförallt vad gällde torvbrytning. Under 1990-talet har
betydligt färre inventeringar av myrar gjorts i landet. En uppföljande inventering med
liknande tidsintervall som den på Mossaträsk-Stormyran har gjort på Ullsjöbergsmyran i
Dorotea (de, Jong, A. 2001). Den 248 ha stora myren inventerades vid tre tillfällen både 1985
och 2001. Resultatet från den inventeringen visar inga tydliga förändringar som är jämförbara
med de på Mossaträsk. Av de arter på Ullsjöbergsmyran som också häckar på Mossaträsk så
visade tofsvipa en positiv populationsutveckling (på Mossaträsk visade arten det motsatta)
och ängspiplärka och storspov visade minskande population (ängspiplärka var ökande på
Mossaträsk medan storspov var konstant).
Framtida övervakning
Utväderingar av inventeringsmetodik för myrfåglar har sammanställts bl.a. av Länsstyrelsen i
Jönköpins län (Lind 2001). De metoder som beskrivs är revirkartering, modifierad
linjetaxering, punktrutter samt en nyligen framtagen U-typ.
Revirkartering är en mera noggrann metod med högre detaljeringsgrad som medger
kvalitativa uppskattningar d.v.s. det faktiska antalet häckande eller bofasta fågelpar.
Modifierad linjetaxering är i grunden en förenklad revirkartering som främst ger kvantitativa
data d.v.s. relativa antal av förekommande fåglar. Denna metod innebär att myren inventeras
vid ett tillfälle under perioden 15/5-8/7. Utifrån framkomlighet och myrens form väljs en rutt
så att ingen del av myren är mer än ca 150 från inventeraren.
En tredje metod som beskrivs är punktrutter, som för att de skall ge någon information, måste
genomföras återkommande för att för enskilda arter kunna se trender i fågelfaunan.
U-typen är en form av stickprovsinventering av delområden (20-100 ha stora) som väljs ut
och inventeras vid fyra upprepade tillfällen. Syftet är att bestämma antalet bofasta eller
häckande fågelpar inom de definerade områdena av myrmark. Kartläggning görs också av
förekommande biotoper och resultatet från stickprovsytoma räknas sedan upp utifrån arealen
av förekommande biotoper.
Det finns för- och nackdelar med alla metoderna. Revirkarteringen ger i särklass mest utbyte
men är också arbetskrävande och dyr. Den kan användas till miljöövervakning och som
planeringsunderlag vid t.ex. upprättande av skötselplaner och bedömning av exploatering.
Modifierad linjetaxering ger ganska grova, kvantitativa data samtidigt som biotopkopplingen
är svag vilket begränsar användningsområdet. Metoden är lämplig för långsiktig övervakning
men ger för osäkra data att kunna användas t.ex. som planeringsunderlag. Med punktrutt
erhålls data lämpliga i princip endast för långsiktig övervakning. Metoden är billig och enkel
att genomföra men dess grova och kvantitativa data kan ej användas för andra ändamål. Utypen slutligen skiljer sig gentemot den modifierade linjetaxeringen vilket gör att resultatet
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framtaget med de olika metoderna ej är direkt jämförbara. U-typen är både en kvantitativ och
kvalitativ inventering. Ett förslag finns att ta fram en ”omvandlingsnyckel” som skulle kunna
omvandla det relativa måttet på fågelförekomst till faktiska siffror på antalet häckande/bofasta
par.
Min uppfattning är att mellanårsvariationer i förekomst hos artema lätt påverkar resultatet och
att de vid revirkarteringar av denna typ som genomförts på Mossaträsk 1984 och 2002 (18 års
intervall) inte kan säga speciellt mycket om trender i populationer. Förändringar hos
myrfåglama kan förväntas ske successivt och ta lång tid. För att få en långsiktigt bra
övervakning bör nog en kombinerad linje- och punktruttsmetod typ ”Svensk
Häckfågeltaxering” användas och i möjligaste mån utföras av samma inventerare.
Inventeringsfrekvensen bör vara på 3-5 år. I sådana fall bör ett antal olika myrar väljas ut i ett
monitoringprogram t.ex. Natura 2000-objekt och andra, med en geografisk spridning.
Förslagsvis borde Mossaträsk, Slättbränna. Stensjöflon, Lovik-Storflon, StormyranLommyran ingå tillsammans med ytterligare några utvalda myrar.
Adjan de Jong i Västerbotten föreslår också att det vore önskvärt med ett monitoringprogram
för myrfåglar i Västerbotten eller Norrland med ett omdrev på t.ex. fem år (de Jong, A. 2001).
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Tesconi från Frankrike och Christopher ”Kitt” Haines från Storbritannien.
från Ångermanlands Omitologiska Förening: Leif Johansson och Torbjörn Johansson.

Thomas Birkö

Tabell 1. Antal och täthet av de myrmarksanknutna arter som inventerats på
Mossaträsk-Stormyran 2002.
Resultatet från inventeringen 1984 finns med som jämförelse. En analys av populationsförändringar för
arten har gjorts. + speglar en ökning, - en minskning, 0 är oförändrad population, ? är osäker (svårt att göra
analys). Med beteckningarna +? Och -? avses minskning respektive ökning enligt resultatet 2002 men att
taxeringen 1984 kan ha inneburit en underskattning respektive överskattning då så att resultatet 2002
egentligen inte visar någon säker förändring.

antal 2002

Art

pairs 2002

(species)

antal
1984

För
ändring

pairs 1984

täthet
2002
par/km2

täthet 1984
par/km2
density 1984

density 2002
Bläsand (Anas penelope
Kricka (Anas crecca)
Gräsand (Anas platyrhynchos)
Knipa (Bucephala clangula)

Summa änder
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Tofsvipa (Vanellus vanellus)
Myrsnäppa (Limicola falcinellus)
Brushane (Philomachus pugnax)
Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Småspov (Numenius phaeopus)
Storspov (Numenius arquata)
Gluttsnäppa (Tringa nebularia)
Skogssnäppa (Tringa ochropus)
Grönbena (Tringa glareola)

Summa vadare
Ängspiplärka

(Anthus pratensis)

Gulärla (Motacilla flava thunbergi)
Citronärla x Gulärla*
Buskskvätta (Saxicola rubetra)
Sävsparv (Emberiza schoeniclus)

Summa tättingar

1
3
4
2
10
5
2
3
7
1
8
1
3
6
2
31
69
31
64
1
1
7
104

1
6
4
3
14
6
6
7
6
2
14
0
3
3
0
32
79
22
67
0
4
10
103

0
?
0
0
0
0
-?
0
?
0
0
+?
0
0
+
0
0
0

0,6
1,8
2,3
1,2
5,8
2,9
1,2
1,8
4,1
0,6
4,7
0,6
1,8
3,5
1,2
18,1
40,4
18,1
37,4
0,6
0,6
4,1
60,8

Summa totalt

_
183
196
107,0
* hybridhäckning mellan en S citronärla (Motacilla citreola) och en $ gulärla
(Motacilla flava thunbergi).
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KmtaiSiT,

Citronärlhanen. Notera gult huvud och
mm nacke, grå rygg och tydliga vita
vingband.
/STA

Foton. Leif Johansson

Citronärla $ (Motacilla citreola)
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bilaga 1

Dagboksanteckningar från inventeringsdagarna på Mossaträsk 2002
23 -24 maj. Marta, Kitt, Bertil och Thomas
Väder. Solig kväll, varm ca + 18 grader men blåsigt. Varm natt, ej under 12 grader. Vind från
SO. Morgonen mulen, kall med tilltagande kylig vind från SO. Kl 09.00 kom några svaga
regnstänk. Kl 13.00 vid hemfärd från myren snöade det och var riktigt kallt.
Kvällen 23 maj. Ankomst byn Mossaträsk 18.30 den 23 maj. Thomas vandrade in på myren
och snitslade av delområde C och D och noterade samtidigt fågelobservationer. Övriga lånade
båt och rodde in till västra delen av sjön och gick sedan till myrholmen där vi slog läger.
Inkvartering i tält och kvällsfika. Några enstaka myggor surrade runt oss men ovanligt lite. Vi
lyssnade på nattliga fågelljud men hade inget spel av dvärgbeckasin - kan hända blåste det för
mycket. Kvällning kl. 22.40. Låg vaken till kl. 01.00 och lyssnade efter dvärgbeckasinspel
utan att höra något.
Inventeringen 24 maj. Väckning kl. 03.15. Frukost och kl. 04.10 startade
inventering/snitsling av myren. Alla gick tillsammans på område A och B. Klara ca. kl. 09.00.
Fika vid tältholmen. Vi fick besök där av en lösspringande och rätt skygg gråhund som
snusade runt vår lägerplats men ej kom närmare oss. Efter fika och brytningen av lägerplatsen
fortsatte Thomas sedan att göra fågelnoteringar och snitsla kvarvarande del av myren område
C och D. Åter parkeringen i Mossaträsk 13.00.

30-31 maj. Bertil, Per, Marta, Celine, Kitt och Thomas.
Väder. Soligt och fint. Mycket varmt. Vindstilla till efter kl. 23. Sedan lite svag vind som
tilltog lite under natten. Morgonen fm, svag vind. Temperatur under förmiddagen över 20
grader och natten ej kallare än 15 grader.
Kvällen 30 maj. Ankomst södra parkeringen vid Bodtjäm kl. 21.40 den 30 maj. Vandring
upp till myren söderifrån. Vi hittade ett rävgryt och resterna efter en död lavskrika på vägen
upp. Resning av tält på myrholmen, kvällsfika. Lyssning efter dvärgbeckasin och två spel
hördes kl. 23.20 och 23.30. Kvällning 23.50. Lyssnade till 01.00 utan att höra fler spel.
Inventering 31 maj. Väckning kl. 03.15. Fika och iväg på inventering kl. 04.20. Thomas ,
Marta och Kitt inventerade område A och B, Bertil, Per och Celine delområde C och D. En
häftig iakttagelse gjordes av Kitt kl. 7.30 när vi nyss böljat inventera delområde A. Två fåglar
flög upp från myren och Kitt gör mig ganska omgående uppmärksam på dem och säger att en
är väldigt ”yellow”. Jag föreslår gulärla men Kitt svarar att den är gul på huvudet varför jag
stannar till och tittar åt hans håll. Strax norr om Kitt ca 5-8 m fa jag då syn på en fågel som
sitter på en liten tuva i kanten av en myrflark. Min första reaktion när jag se fågeln är
gulsparv, men den flyger omedelbart upp och jag ser att det är en ärla med gult huvud. Jag
ropar åt Kitt att stå still.
- Det ser ut som en citronärla, ropar jag åt honom. Jag observerar den en stund på längre
avstånd 35-40 m innan jag vågar mig närmare. Till slut står jag och Marta hos Kitt och kan
ogenerat studera fågeln på 5-10 ms håll i handkikare. Fågeln varnar och den har någons sorts
sångflykt eller vamingsläte den kör i flykten. Lätet är skarpare och starkare än de gulärlor
som sjunger och varnar på myren. Fågeln gör ideligen olika små sångflykter där den flyger
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upp några meter över marken böjer stjärt och huvud bakåt (blir väldigt krum) och sedan dalar
ner mot marken. Den varnar och är orolig och flyttar sig från olika ställen men är hela tiden
nära oss. Den återkommer ofta till 3-4 favoritplatser där den exponerar sig.
Fågeln studeras ca 20 minuter innan vi lämnar den för att inte spoliera ev. häckning.
Temperaturen på myren var kanske + 20 grader vid tillfället och vindstilla. Vi kunde inte
säkert fastställa ifall det fanns även en hona av citronärla i närheten. Vi såg ett par gulärlor
som var närmre, bl.a. en hane (thunbergi) men ingen gav något intryck av att vara
citronärlehona. Vid det första uppfloget som Kitt åstadkom så var det i alla fall två fåglar som
flög upp varav den ena var citronärlan.
Återkomst ca 09.30 på myrholmen - båda grupperna anlände lustigt nog samtidigt.
Upptäckten av citronärlan på område A kungjordes och diskuterades. Fika samt återvandring
till bilarna där vi var kl. 11.

2-3 juni Leif, Torbjörn och Thomas
Väder. Soligt, fint, varmt. Mycket varm natt och morgon. Nästan vindstilla. Klar himmel och
sol under inventeringen och vid kl 10.00 otroligt varmt, säkert 25 grader.
Kvällen 2 juni. Ankomst till parkeringen vid Hästberget NV om myren kl. 22.00 den 2 juni.
Orrar spelade på parkeringsplatsen. Vandring i 45 minuter ner till västra myrkanten i
gränsområdet mellan inventeringsområde A och B där citronärlan sågs den 31 maj. Under
vandringen stöter vi upp en skogsnäppa från ett bo med 4 ägg. Uppsättning av tält och
kvällsfika. En mycket fin kväll med varmt väder och helt myggffitt. Lyssnande efter nattligt
spel men trots de goda förutsättningarna hördes ingen dvärgbeckasin. Däremot enkelbeckasin,
glutsnäppa, grönbena och andra fågelläten.
Inventering 3 juni. Väckning 03.15 och snabbt morgonfika. Alla gjorde en koll i området där
citronärlan upptäcktes den 31 maj. Citronärlan hittas rätt snabbt i samma område som den
31/5. Den kan studeras på rätt nära håll. En gulärlehona uppvaktas och vid ett tillfälle sätter
sig honan i en mindre tall och citronärlehanen flyger dit och parar sig med honan. Då dyker
det direkt upp en hane av gulärla (thunbergi) och sätter sig i samma träd där honan och
citronärlehanen är. Den jagas raskt iväg av citronärlehanen.
Platsen lämnas kl. 04.10 och inventeringen startas. Torbjörn inventerar delområde C, Leif
område A och Thomas område B. Mellan 8.30 och 9.00 är alla grupperna åter. Fika och
ytterligare lite dokumentation av citronärlan bl.a. videoinspelning. Varmt. Återfärd över
myren till parkeringen vid Hästberget. Svettig vandring i stekande värme.

15-16 juni. Marta, Celine, Kitt, Per och Thomas.
Väder. Varmt och soligt men med lättare moln på kvällen . Ovanligt varm kväll med fuktig
värme. Ej under 15 grader. Morgonen varm. På myren fläktade det lite grann, svag vind från
söder.
Kvällen 15 juni. Ankomst till parkeringen vid Hästberget ca kl. 22. Vandring ner till samma
basplats som 2-3 juni. Uppsättning av tält. Ingen mygg men fruktansvärt med ”svian”, de som
är mindre än knotten och kryper in överallt. Oerhört besvärande och Marta, Kitt och Celine
blev nog chockade och undrade vart de kommit någonstans. Snabb inkvartering i tälten för att
överleva. En del lyssningar gjordes i myrkanten utan något spel av dvärgbeckasin.
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Inventering 16 juni. Väckning 03.15 och snabbt fika (det gick inte att stå still för ”svian”de trakasserade oss fullständigt). Kl. 04.00 kollades platsen för citronärlereviret av. Den
hittades rätt omgående och fortfarande höll han och gulärlehanen på att jaga varandra
runtomkring på myren. Ingen hona sågs - den ruvade eventuellt. Därefter startade
inventeringen kl. 04.15. Per, Kitt och Marta inventerade område C och Thomas och Celine
inventerade område B och den nedre södra halvan av område A.
Åter på basplatsen kl. 08.30. Snabbt fika och återvandring till parkeringen vid Hästberget.

13 juli. Thomas
Väder. Soligt, och varmt. Svag vind från morgonen - något tilltagande under förmiddagen.
+ 25 i Mossaträsk vid lunchtid.
Inventering 13 juli. Ankomst Mossaträsk byn kl. 04.45. Ljungpipare och gulärlor möter vid
gräsmattorna vid vändplanen. Start kl. 05.00 med en noggrann koll av område D allra först.
Myren mycket blötare nu än tidigare under sommaren. Vandring genom alla delområden.
Mycket färre fåglar - både vadare och tättingar. Däremot bra med andkullar, fyra stycken.
Tomt på gulärlor ända tills jag anländer till platsen för citronärlereviret. Där hör jag rätt snart
det ”r-iga” ljudet av citronärlan. Sedan kommer den flygande och jag blir direkt osäker om det
är den för huvudet lyser inte så gult som tidigare. Den sätter sig längre bort med ryggen mot
mig och jag kan inte se den tydligt. Citronärlehanen har nu en ruggningsdräkt och är gråare
och mera blekgul. Jag närmar mig den och strax har jag gulärlhonan bredvid och båda
föräldrarna varnar över mig. De har båda mat i näbben och matar ungar i ett bo på en tuva ute
i ett blött område som jag inte vill ge mig ut i. De flyger till och från boet och matar och efter
att jag konstaterat detta vandrar jag vidare på rutten mot norr. Således konstaterad
samhäckning av citronärla och gulärla!! Noterbart från inventeringen i övrigt var två kullar av
dalripa (flygga ungar) på myren. Åter på parkeringen ca kl. 10.00.
Thomas Birkö
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bilaga 2

Instruktion för revirkartering Mossaträsk-Stormyran 2002
Myren är uppdelad i fyra områden. Område B och C utgör de centrala delarna av myren.
Dessa är viktigast att inventera, helst vi fyra tillfällen.
Området skall genomströvas långsamt på sådant sätt att ingen del av ytan i öppen terräng
ligger mera än 100 m från inventeraren och i skog 50 km från densamme. Gränsreviren
beaktas genom inkludering av en smal zon utanför provytan. Öppna ytor avspanas först från
skogskanten för observation av skygga arter t.ex. rovfåglar och tranor. I närheten av tranornas
häckningsplatser måste stömingsrisken beaktas. Avstå hellre från att inventera en del av
området än riskera att störa tranorna.
På kartan markeras din väg genom området med en linje. Reviren prickas in samt andra
noteringar. Skriv in allt enbart på kartan (använd baksidan). Notera datum och inventerings
start- och stopp tid.
Följande arter skall registreras med angivna förkortningar.
Svarthakedopping
Gräsand
Bläsand
Kricka
Vigg
Knipa
Dalripa
Trana
Ljungpipare
Tofsvipa

Sd
Ga
Ba
Ka
Vg
Kn
Dr
Ta
Lp
Tv

Myrsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Rödbena
Smalnäbbad simsnäppa
Storspov
Småspov
Enkelbeckasin
Brushanne

Ms
Gs
Sk
Gb
Rb
Sn
Ss
Sv
Eb
Be

Skrattmås
Fiskmås
Ängspiplärka
Gulärla
Buskskvätta
Gråsiska
Videsparv
Sävsparv

Sr
Fm
Äp
Gä
Bu
Gi
Vv
Sä

Samtliga övriga andfåglar, rovfåglar, hönsfåglar, vadare, ugglor samt tättingar som bedöms
som ovanliga eller intressanta antecknas med fullständigt namn och prickas in på kartan.
Övriga observerade arter antecknas (gärna med häckningskriterier enligt svensk fågelatlas)
men prickas ej in på kartan.
Registreringar.
Ospecificerad kontakt med arten Ff.
Ffö

Ff$

Symbol för kön tillfogas om möjligt.
Vamingsläte eller annat revirhävadnade läte, ej sång.
Sång, lokaliserad med god noggrannhet.

...Ff

Sång, lokaliserad med sämre noggrannhet.
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►
Ff

Ff

Förflyttning av samma fågelindivid.

Ff —

Ff

Samtidig kontakt med två olika individer av samma art.

Ff*

Bo eller ungar påträffade. Ange antalet ägg eller ungar.

Några exempel.
Tre samtidigt sjungande videsparvar varav en ej
lokaliserat säkert.

En sjungande ängspiplärka rör sig genom terrängen,
samtidigt som en annan sjunger och en tredje vamar
en bit bort.
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