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En kornknarrs öde!
Meddelande nr 146 från Ottenby fågelstation

Jan Pettersson

Teckningar: Oskar Mörnerud.

Att kunna följa en komknarrindivids
öde under delar av en sommar är
som att läsa ett "hemma hos" repor-
tage. Tack vare de små, nya radios-
ändarna kan vi avslöja konknarrar-
nas hemlighetsfulla liv. detta görs i
en öländsk studie, som Ottenby få-
gelstation driver med stöd från
Världsnaturfonden. Projektet starta-

des 1992' och skall fortgå till 1994

så detta är endast en mindre delrap-
port under projektets gång.

Eftersom alla kornknarrar som får
radiosändare på sig blir individer för
oss som jobbar med dem, får de

namn även om det oftast är nummer
inblandade. Så t ex finns Stations-
knarren, Tommie, 5:an, Nollan,
Dubbelnollan m fl. Denna rapport
skall handla om "354:an".
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Bakgrund
Öland inventerades med avseende
på komknan ären 1972-75 i ÖOF:s
regi2. På ön fanns då årligen unge-
fiir 240 spelande komknarrar. Totalt
i Sverige uppskattar man att det
finns ca I 000 spelande fåglar, men
antalet minskar klart3. Komknarren
finns med på landets hotlista och
klassas där som hänsynskrävande.
Som huvudanledningen till artens
minskning nämns för?indringar inom
jordbruket, och det stora dråpslaget
kom nåir slåtterängama förlorade sin
betydelse i odlingslandskapeta.
Ottenby fågelstation har alltsedan
1972, sammametod varje år, inven-
terat antalet spelande kornknarrar i
öns sydligaste socken, Ås. Resulta-
tet pekar inte på en entydig minsk-

ning, utan visar istället på stor vari-
ation med ett medeltal på 151. För de
två senaste ären(1992 och 1993), då
exakt samma metodik använts, visar
resultaten på 15 respektive 9 spelan-
de fåglar.
Under Staffan Rodebrands ledning
inventerade ÖOF nattfåglar socken-
vis även efter 1975 med följande
frågeställning: Finns en stabilt häck-
ande kornknarsstam på Öland och i
så fall hur stor är den? Hur stor är
den flytande populationen och va-
rierar den från år till år? Varierar
antalet komknarrar mer på Öland än

på fastlandet? Några svar på dessa

frågor lyckades ej erhållas, och det-
ta nya projekt som startades 1992
kan ses som en fortsättning, med til-
lägget att artens biotopkrav också
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Författaren själv med pejlingsutrustningen i högsta hugg.
Foto: Tommie Skoog.

ska studeras. det är bara att stämma
in i det som Lennart Risberg skrev
om artens status och framtid i
Sverige5: "kunde bara någon av
nämnda frågor besvaras skulle ljus
kastas över kornknarrens status i
hela landet".

Undersökningsmetoderna
1992-t993
Ås- och Gräsgårds socknar har in-
venterats så gotl som nattligen peri-
oden 10.5-10.7 båda dessa år. Under
perioden I 1.7 till slutet av augusti
har i huvudsak bara de med radio-
sändare försedda fåglarna kontrolle-
rats dagligen och endast ett mindre
arbete har lagts på nattinventering-
ar, även om sådana regelbundet har
glorts. Fångst av knarrande indivi-
der för ringmiirkning och radiosän-
darmontering har gjorts i månads-
skiftet av maj-juni båda dessa år.
Även om vi långt ifrån har lyckats
fånga alla har vi försökt att fånga
alla individer i Ås socken under

båda dessa år.

Fångsten går till på så sätt att vi
sätter upp ett slöjnät i mörkret i när-
heten av den knarrande fågeln. Där-
efter spelar vi upp en bandupptag-
ning av honom själv eller av en an-
nan komknarr på en bandspelare in-
till nätet. Ungefär en av tre låter sig
bli fångade på detta sätt. För de öv-
riga, och speciellt senare på säsong-
en, måste mer raffinerad fångsnek-
nik med flera nät tillgripas. Det
finns individer som lurat oss full-
komligt hela säsonger. En fågel
lyckades vi fånga först vid femte
försöket, då den ej reagerade på
uppspelningar av honom själv eller
av en annan kornknarr. Det visade
sig vid fångsten att ena örat var helt
igensatt av fästingar vilket ledde till
att den var halvdöv.

Radiosändartekniken
Radiosändaren, som iir en liten helt
inplastad apparat på 3,8 gram med
en antenn på drygt en decimeter,

Sändaren fästs på komknarramas rygg-
fjädrar. Foto: Förf.

sätts fast på ryggfjädrama. Sändaren
klistras fast med antennen pekande
ut över stjärten. Prestandan är sänd-
ning av en signal varje sekund i fem
månader på en bestämd frekvens.
Räckvidden är, i det öländska land-
skapet, l-2 km. Som mottagare an-
vänds en bärbar och antennförsedd
mottagare som går att programme-
ra för tio olika frekvenser.

Alla komknarrar som bär sändare
har kontrollerats minst två gånger
per dygn, och om de ej hittas avspa-
nas området systematiskt. På vissa
individer har det gjorts speciella
"följningar" i flera dygn varje tim-
me, men dessa redovisas ej här. Av
tio individer som vi har kunnat föl-
ja ända till ruggningstid i mitten av
augusti under de första två åren, har
samtliga ruggat av såindaren och tap-
pat den.

Referensområde
Det allra tätaste kornknarrsområdet
på Öhnd'? , som är Löt- och Bredsär-
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Figur 1. Komknarren "354:an" i Ottenbyområdet 1992. Dess rörelser i området iir noterad då fågeln burit radio-
siindare på ryggen 4.6-19.8 och dagligen pejlats till position två gånger.

Kornknarr "354*

Plats Tid Läe

1 3 iuni R€\rir

I 4-15,uni Rwir

2 1&24juni Revlr

3 25 junl Re\rir

3 26-29,uni Bevir

,? 3ojuni lnget

F? t-8 juli lng€t

4 9-15juli lng€l

4 l6-18juli Varnar

4 1921 iuli Varnar

4 2.7-18.8 lngel

4 19-20aug. lnget

4 3 sept. lngel

Kom,

Började l&a på platsen kl 16.00 Fommie Skoog).

Fångåd den 4 iuni kl Ot.oO och radiooåndare på

Rsdan tidigt på kvälsn 16:€ på rrya plats€n.

Körde bort en från plats€n som ftyttade 30O mster.

Håller revkel mot dsn tidigar€ ägaren.

lngen dår d€n fiyttade sitter dock kvar.

Trots letande oitunnen.

Radiosåndare avslöjar var den år.

Vid banduppspolning våmads fågsln.

Trols ivrigt lEtande ingst bo funn€t.

Trols l€tande inga ungår €ll€r bo funnet.

Såndar€n tappås då fågeln ruggar kroppsfiädrarna"

Såndåren hittas på marken i revira.

raområdet, har inventerats både
1992 och 1993 för att vi skall kun-
na undersöka biotopval samt häck-
ningsframgång i ett område utan ra-
dioforskning. Under åren noterades

25 respektive 24 spelande komknar-
rar. Vi kommer hiir inte att redovi-
sa denna studie.

Två torrsomrar
Tyviirr har bäde 1992 och 1993 va-
rit ovanligt torra, framförallt under
mitten av sommaren. De resultat av

biotopval och individuell förflytt-
ning vi fått dessa två somrar bör
kanske tolkas med en viss försiktig-
het då arten är mycket våtmarksbe-
roende.

Den medarbetsvillige
individen
Året innan denna kornknarrsstudie
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startade, alltså våren och sommaren
1991, fångades alla spelande kom-
knarrar i Ås socken. Detta året var
de bara fem till antalet. Ingen av
dessa återfanns 1992 eller 1993 i
området. Våren 1992 blev 12 mlirkta
och 1993 infångades 11. Bland
dessa var en som fick bära radiosåin-
dare båda åren, niimligen denna rap-
ports huvudperson, "354:an".

354;an var redan vid första fång-
sten 1992 en äldre fågel, vilket be-
stämdes av färgen på fjädrar och
ögon. Han var alltså född 1990 el-
ler ännu tidigare. Att just 354:an
valdes som livsöde för denna artikel
beror på att den varit med båda åren
samt att den varje år har givit miing-
der med information. Ytterligare 18

kornknanar har följts med sändare
i området, så variationen i beteende

lir stort. Dock kan man säga att stor
rörelse i området åir vanligare iin helt
stationära individer.

1992med 354:an
Fuktstråket utmed bäcken som går
väster om Näsby är ett bra korn-
knarrsområde. Den 4 juni, i höjd
med bensinmacken men väster om
vägen (figur 1), kunde 354:an ring-
mtukas (namnet av ringnumret). Ef-
ter fyra eller fem försök fick vi in
den i nätet, ditlockad av bandspela-
ren med sig själv på. Niir han sena-
re lämnade denna plats blev den ej
besatt av kornknarrar mer denna
sommar. Samma sak med platsen
norr om vandrarhemmet som 354:an
också ganska snabbt övergav.

Intressant är att han lyckades flyt-
ta på redan etablerade individer i
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Figur 2. Kornknarren "354:an" i Ottenbyområdet 1993. Radiosiindare har burits på komknarren perioden 27.5-
15.6 och dess läge pejlats minst två gånger per dag.

Kornknarr "354"

Plats Tid Läe Kom.

5 13 mai Revir Första natton med knan på platsen (12 maj hördes första i Äs)

5 1 4-26 mai Rovir Lllter 'l 1 av 1 3 nätt€r, trolig€n '354'.

5 27 mai Revir Fångas och såndare stitts på" kul att åtsrses.

5 28.5-2.6 Revir Hörs varie natt, såndar€n tappas dock 29 ell€r 30 m4.

? 3juni Tyst Bonden slår åkem intill.

6 4 juni Bevir Böriar låta på stationsången kl 23.15,

6 5-6 juni Rryir Fångas på morgon€n den 5 får rry såndare, kul afl s€s.

6 7 luni R6vir Låter sporadiskt kvar enligt sändare kl 03.00.

7 7 iuni Bovir l{ 12.55 mitt på dagen låter den på den nya ptats€n.

354 körde bort'3an'som suttit på platsen

sodån 27 mai, san ttyttar 300 m€tor norrut.

7 8-9 juni Revir Knarrar ihårdigt åv€n 3an.

7 l 0 juni lnget lng€n på plats inle ens 3an.

7 1 1 iuni Rglrir ail h€lt borta, 3an har &ertagfi spelplats€n.

7 lziuni Rerrir 354 på plats igen och 3an tillbaka på plats€n 300 nonut.

7 13-15iuni Fevk Låterheladagarnavilketockså3angörtrånsinplats.

7 l6-l9juni Inget 354heltborta,men3anlåterfrånsinpunld.

7 20 iuni lnget 3an blir tagen av kan ca 350 m norr om plats 7.

? 20.6-25.8 lnget Trots nåstan dagligt letand€ hittades aldrig 354 i områd6t.

lngen kornknarr tar varken plats 7 eller 3ans under resten av sommatgn

Ottenby lund

n li'r

Andf?ingebäcken på Schäferiängar-
na. Vad som hände sedan vet ingen,
då han var borta i nio dagar för att
sedan upptäckas, dock helt tyst, sö-

der om vandrarhemmet. Den platsen

hade tidigare den säsongen hållits av

en individ som tystnade 20.6 och
som därefter flyttade ut till Bond-
iingen österut.

Då 354:an varnade i området vid
vandrarhemmet talar det för häck-
ningsförsök, även om vi inte hitta-
de bo eller ungar på ängen. han blev
trogen området i varje fall till rugg-
ningen och troligen även efter den.

Att ruggningen måste starta om-
kring den 20.8 stiimmer med littera-
turen6 för att vara klar till höstflytt-
ningen omkring den 15 september.

1993 med 354:an
Sannolikt anliinde denna gamla uv i
Komknarrsvärlden, minst 3 år gam-
mal, för att börja spela redan den 13

maj (den tidigaste i området hördes
den 12 maj).Till vår stora glädje
upptäckte vi i alla fall att det var
354:an vi fångat vid vandrarhem-
met. Han hade blivit större, hela 3
mm längre vingar och vägde 15

gram mer än i fjol.

Intressant nog återkom han till ex-
akt samma plats som dtu hart 1992
giorde häckningsförsök och dåir han
ruggade. Att han sedan lämnade
platsen samma dag som bonden slog
åkern intill är inte förvånande, men
att han valde udden som ny plats
förvånar. Vi vet dock att kornknar-
rar under en säsong kan flytta upp
till 35 km (uppgift från Gotlande)
och den förflyttning som 354:an
giorde är endast 7 km.

Senare blir det strid vid 354:ans
ursprungsplats frän 1992. På platsen
finns en etablerad komknarr, 3:an,
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som är revirhållare sedan 27

maj. Denna fågel är något
mindre än 354:an, hela 5

mm kortare vinge och väger
19 gram mindre, och den är,

av utseendet att döma, född
1992. Detta underläge gjor-
de kanske att 3:an fick flyt-
ta 300 meter norrut när
354:an kom. Att de sedan

växlade på platsen iir högst
intressant, då även 354:an
var borta däremellan, vilket
förbryllar oss alla. Trots att

3:an blir tagen av en katt och dödad
tar inte 354:an tillbaka reviret, utan
är helt försvunnen. Därför är det gi-
vetvis med viss spänning vi ser fram
emot 1994. Ska 354:an dyka upp
igen?

Slutsats
Då vi här redovisat endast en indi-
vids öde skall detta tas endast som

en upplysning om hur det kan vara

att va.ra kornknarr, och vi får vänta

tills hela materialet iir bearbetat inn-

an vi kan dra några slutsatser, av de

till idag 18 följda individema. Dock
vet vi att det kornknarrssPel som
hörs från en och samma plats under
försommaren inte alls behöver kom-
ma från samma individ. En annan

sak som denna undersökning sätter

fingret på iir individemas stora rör-
lighet i området samt att de uppsö-

kerglndra spelande fåglar, vilket kan
visa på att inte alla komknarrar har

ett niönogamt parförhål I ande.

En annan sak som resultaten pekar
på är att sydöstra Öland har goda
förutsättningar att hysa en god kom-
knarrstam, då antalet trots dessa

torrsomrar var så pass högt.

Tack
Till Världsnaturfonden WWF som
ekonomiskt möjligglort denna stu-

die. Ett tack också till markägarna i
Ås och Gräsgårds socknar, som trots
att vi inte alltid frågat eller upplyst
om vårt besök på deras mark bemött
oss vänligt. Tack för stora och goda

insatser i fältarbetet till Magnus

Hellström, Mattias Rund-
berg, Thomas Håkansson,
Richard Ottvall, Arne An-
dersson och Helen Påhlsson
samt många fler från fågel-
stationen under inventering
och fångst. Dessutom tack
till Magnus, Thomas, Ric-
hard och Ame som periodvis
hållit i övervakningen, då
författaren tvingats till andra
sysslor och inte kunnat job-
ba med de intressanta kom-
knarrama.
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Upprop
Kornknarr r 1994

Hjätp!
Under våren och sommar 1994 önskar vi få hjälp av

ÖOF:are att genomföra en inventering av spelande

komknarrar på Öhnd. Det iir under perioden l-22 juni

som vi vill att två inventeringar ska kunna genomför-

as i varje område på Ötand. Vår planering var att vi
redan 1993 skulle genomfört denna inventering, men

vi sköt på det till 1994 för att det då skall kunna ge-

nomföras en total inventering i hela Sverige samtidigt.

Sveriges Ornitologiska Förenings nystartade forsk-
ningskommitt6 ställer sig bakom och vill hakomknar-
ren som riksinventerin gsat 199 4.

Två tidigare riksinventeringar av komknarr har gjorts

i Sverige, 195'71 och 1 9688, så material för intressan-
ta jämförelser finns.
Vi hoppas på din hjälp så att Öland. med sin rika stam

av kornknarr, blir väl täckt.
Detaljer om inventeringsområde, teknik samt uppgif-
ter om information som skall samlas in kommer se-

nare. Du kan också få detta när du anmäler ditt intres-

se.

Boka in några sköna öländska somma.rnätter redan nu

för komknarrama.
Jan Pettersson

Ottenby fågelstation
E 0485-61093.


