
V,t {ap0tåt0 zb ,?to -ss ( not

Meddelanden

1. Dvårg,sparv (En$eri'zct pusill.-) f6r tredje g'åneen funnen håckande I
Sverlg,e'

Den 14.6. 1965 upptåcktes llor6 dviitgsparvar (Enberi:ø pusitrlal a.!' T L6FcnaN

-Jl. vicl err -y.It .ni i ett Bt6rle skog-mi-rområtlo ca 25 km NNo vitt&ngi' Tome

l&ppmark. T.'åiagar s.na"e hitt&ilo vi p6! somma' stiille fyra inrlivider och €tt bo och

f"- drg." 
".r,*"u 

1Zf.O.) ytterligare et't bo cå' 200 m flån det fitrstå' Vid bo I håckade

tvÅ achllta, belt utlårgado individer, vid bo 9 en ej utfnrgaa he'ne och cn normålfiirgad

honå.l\tedhånsyntillbl.s,.attendasttvåsvenskå'boltndtidiSs'r€publicerata'
Sr ÅNBERG ( I S54; so vf' l3: 213 - 240) och CuRnt-LTNDAnL (1902; se VF 21: 16l - 173)'

ått en del i&ktjiagelser av hiickningen gjordes och &tt en finsk unders6kning av årten6

hii,ckningsbiologi 
-nyligen 

publicemts (lftxtoL^ 1960; se Oruis !'ennics 43: I - l2)' synes

det motiverat a,tt, redogdra, ldr flmdei,
B i o t o pr Dvargspu.rvens biotop bestod al' grånsområdet molla'n en ca' lo hB 6tor

griis-videml'r och hdgstammig sumpgrsnskog med visst' bjitrkinsl&g' Ilii-ckningspletsen

t-åg i anstutning till vatten.trag på c& 200 m (bo l) och 25 ln (bo 2) aYstånd' Vid båego

påt*"rlt turrrrl griisbevuxen mark: vid bo I en knapp ar i anslutning till boet' vid bo 2

pa at"kittig" 
"-a""" 

ytor. Sump$anskogens undervegetation bestod av gtåstuvemå'rk'

iaga vide"iå" o.h avargbjdrk. flnclplatsen ligger i barrskogsrcgionen' i ett stijrc myr-

oååd" gnrror.tko""tt an' iaga gro"dsar och ce IO- 15 km lrån berrskogsgransen' Dett&

iir anmiiirkningsvad s:ti[;id; att flertalei t]'nd i Fennoskandia gjofts i biitrkskogs-

regionen elle! i starkt bjdrkdominera'do delar ar' blendskogslegioner' De i Sverig€

fOist autriiffado hitckningsPlatsema. vid VittaDgijåNi, Torne lappmark 1952 (S1r'^-\'

aenc op.cit.1 och i Rapaå"le.t, Lule låppmark lg58 (CunRr-Lr\DABL oP'cit') låg i
ljus, gles bji;rkskog resp. i tåt, slyarted videbidrksko€! både nera vsttendra'g och ovan

Uor.s;og"g.ot'*"". finskå, hiickningsbiotoper hor utmArkts av bj6rliskog och ml"r samt'

niirhet till vattcndrag (f,IrExoLAop.cii.). Åven PA']1GRE\ (I936) och PoRTl'NEo (I93?)'

bågge ur Sse.liarnJ (1954), framhåUer ertens pre{ercns fttr ljuså avsniti inom biiirk-

doirineratl skog, rinnanale våtten och ångsliknande un<lervegetåtion' Den Fenare nåim'

ner dock e\empel PÅ håckningsbiotoPer inom taigon'

B o e t: Bc, i, ttiittt aorr 16.6., 1åg på en griistuva invid starnmen av en två dm h';g

granplånta. ?å tu!&lr vaiirto alessutom Lålvmeterh6gt ride och dvargbjdrk- Bo 2 var

iif.rtua"" opp"t, placemt på en griistuva'. Skålarna var itppn& upPåi och pånindo oln

såvsud.\iens (ifr Cu1lnY-Lr\D.{IIL op cit')' I likhet med de tv'i tidigere svenska fyn<len

ingi.rl: ej renhår utan insidsn vor endsst fotlrad mccl fint, tor't gr:is (jfr Cu&RY-

Lr:rD-r.HL 1983. Vål.å fågkir i Noralen p. 2260-62)'

Ågg och ruvning3tid: Då bo I upptiicktes innclriill dci fem iigg och pd

-o"g'orlnn.t.r, l?.6' lades det sjiitto - full kull' Då boplstseD under6ktes vid fyro'

ticlei hacle det rcgn&t krå,ftigt och do fem åggen var kallo ocu' fultigu; boskilen var

delvis va.trteDjylla. Kl. 1l uPpstittteE en ruYande lågel från sex ågg' Den 29'6'var

ungsrna, ktåcLta, vicl ll'tiden och uppskattå'les vsro ca' 12 tim gaml& (IiB:)' Som

jtåfiitetse fon.ts bo av siivsparv och l6vsångsre der klåckningsfdrloppen krindo fiiljas'

Itua luarrit g &v ovensiående ken !uvniDgstiden beståm'
mastiII |lyt fyt dygrL, om håns1'n teges till felbcstd'mning ov ungornas ålder
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och €rtt åggen into behiiver h& b6rj&t ruvas då en lågel skr'imdes upp kl' ll den 17'6'
"--- ' 

r,^.åp.cit.) snger Il+ % dygn fi;r et't bo i Kuusamo' iinland 196{ I itvrigt iir

""""i"*"ttl"j" 
ia' a*"gq-"' ota"d Fiir ån(lm EmbeÅza'att$ varierar clen mellan

ti'n'Åto" ".*t*parv och 14 dvgn fi;r'gulsparv (CIin,rIY-LTNDAHI 1963)' Bo 2 upp-

tiicktcs då cle lem iiggon Nvades, vrr.fo" iigcn uppg;ft om ruvnirrgstiden står &tt få

;; .,;,,; 0". Åggei'I i.,."' o"l' f;irgteckningar overcnsstiimmer' med-vad som ansires

,'*i** nt"*,t"-U.r. Eiigge kanerr ruvade dock {ijretriidesvis honan (ifr

;;;;:'.;;""". 1e63)' Detla såuer båsge bona' ofta siitns h-1n:1t uncler mv'inseu

.'"n .*U-"""." "r"t,tcl 
meclan tronan låg på boet' Avt'isning tillgick som rredan'

Beteende vid ruvrring och rna,tning: Fåglarnas beteende rurder

,roLr,.i"" "a"d"r"u". 
frångi;msle på 2rl r.' vanligen tillgick matringsprocedurern& som

fiitjer: Elr av fåglarDa ftiig tram ur om-gi''onclo terrång och (anls'ltade(' dvs' hoppsde

;;;i; ;;",' itra.uor åelu" vidouu"st<ar och aviirgb-jiirk tills den lådde botuvarl.

ån" i",i *ttrt,td. sig gåendo och klitttlåncte tilt boskålen' Antingen matåde den en'

;il;; ,';;"*.", i'nigra sekunder och Iliig sedan från boet' vanlisen utsn låtes-

-rr"ino oller också inviint&de den makcn som (snhåltade( till boet och matåde medarr

ilH;;;;d';,;; o,t -ot". D","u avl'jsnjnssturcr vi(r matnins och ruvning var

-*""i"t ""ut"" 
*, studcxd' och flers' v&ria'tioner pi tetn6't fitrekom' Avliisningarna

varierade i ftekvens mellsn verannen minut upp till en gång i ha'h'tihmen- D€n dvre

-'ii.en ;if nåsot osiiker C{å lågtsrna ofts, var svåra att upptack& och något ijgonblicks

::':;;;;";;1;;ur" to" *it missa en avl6sning' vid bo 2 anvånd€ sis r6råldråma

;:;;;il;;;;; iii-*,- *"" i nera rsl viså'de d't s;s ait bdda vår(rP samma in'

ge';",',,g: n-",,t-forhålldnde rer emollertid inte lika utprdglst som hos ååvsparv

(VoLsoE 1959, efter CuBRr-LrsD_{ttL 1963) vers bete€nde vid boet i mång& avseende

6verensståmmer m€al dvårgsParvens' Uncler slutet av ungamas nåsttid (se nedan) flitg

;;;;; ;;;l;;; -"" or,ii-i''t mot boet' rrårvid *konrrrserader de med smsrk&nden

-"'JUot å.*t eLl tuck tuck' och ett clovt surmnde 

"rr/trlt' 
I{onan kunde stundom låta

h6r& ett $'ågt silr4 då hon stcg upp på boet' antingen i6r stt ru,vs ngg etler iitr att

"""" ""n -*" unga.rna. Dett& låte vor ej olrt<t siivsPsrvens locktiit€ Vid oro lAt de

i"t" Oo"" ett sma"ckande tacl och ett smattrancle tett'rclt'rell"tett' ltåmPlingslikt men

"""*.r" U"*"-* mettigg&nde iir en svsg variåtion &v do vuxnå fåglarnas locklåte'

l"i'"i.4"o""'t,o" ,u, e[e;;ic& mcd en hitrbarhet på ca 10 m' rlanens sång kau skrivas:

7:1;)1uiti;; sint tilåiiltkitiu ellet tri'tri'tri'tttvv iuh;ti@ o strct sorn kunde varicras

l""u'roio,li,ru "r, 
t; den iitrsta' ån den andra dclerr av strofen' Inledningen år ortolair'

;;;, ;Jt" idcltisk mecl gvllcnsparv' Dåreitcr kommer ett 
"surrande 

likt trndpip'

låJa oci 
"tuttigen 

en snutt som idr t;ken till en avliigsen loscnfink' Den vngrs hanen

"ii t" S tv"Ltoi tt" 
"n 

fullstlindigare sång ån den ii!4ie som ofta' fiir*oxtade sin version

iti ";"i-"ko'"^o'rrl1! 
t'llc? ts;'ts;i'tsi'tryv' Det lorrnal€L locklntot fi;r bngge kitner var

;;; ";*; 
;;r, erl. i;"i i.'ts otlt<t taltraJeller viclesparv om 

'i'n 
sv&s&re' Yid irritation

hårrlnode clet till eti, kraitigt knåppende 
'zicå' 

videsparvlikt'

Iiidarlbestodovmåtallalver(Geoøetr;'dae\oc]nfi|ygg(cutri'ciltøe).Intenågongång
ia,kttogs {rii- eltor biirdiet (jfr CURILY'LTNDAHT' 1963)'

A I I m ii n t b € t e e n d o: Innan ungarne llmna'do boei skiitte bi'gge polen hiick'

"i"*." "*"""tr"^ 
uiskrct. Då vi hittåd; det lbrsta' boet hs'do vi flcro ginger passerat

"oå 
a"i 1to mj urarr att hitta del' Don ruvånde fågetn liit oss komma' på on knaPP
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meters håll innan alen fliig uPp, vånligen ut&n letesyttring' Den hiill sig seden pånågra

meters svstånd, ivrigt hoppando och iblard lockondo' Itfter klåclilingen blev bågg€

psren något kaxigaro, lockacle ivrigare, nii,r man konr f6t nårå' boet m€n do upPtriiddo

ietyclligtltillsemmaro ån exempelvis siivspa'rv. Till skillnad från videep&rv låmnado

de alddg €n stord hackplais fdr att åt€rkomma, når fridstdraren a'vlågsn&t sig' utan

hdll sig bele tiden i boeh nelhet. Ett dylikt upptrii'd&nd€ modlttr att erten myckst vål

kan vs,r& fdrbisedal pd andra håll såvål under den s'ktuelle sommsren eom t'idigare år'

Art€ns odddhot ornnåmnes siirskili i litte$,turen (se Cun'aY_LrNDArlI' 1963)'

Unga,rnas nåsitid: I bo I sia'nnade utgarna' under sox dygn men hiir k&n

Dåsttiden ha påverkats a,v ringmårkningen som skoddo mclla'rl femte och sjiiite dygnei'

Ungarna var dock inte @xplosivat som t.e\. iråstungå'r utan hijll sig i boskilen e(t€r

-iirkrring"rr. S€x dygn efter klii,ckningen var de utkrupnå och hijll sig på marken och i
låga buskar ruut boot. trdrii,ldrarna, mattilo och varnå'de krs'ftigt då vi fi;rc6kte 8å

igenom områdot. I bo 2 vår ung&ma utkrupre efter 51l: dygn från den tidpuBlt då do

berlamcbs vara 2 dygn gamlai hår utsa,ites de inte litr lingmårkning' S å I e d e s 3 y'
nes nåsttiden ligga omkring 6-7rh 'J.yEn' Irffixota (oP cit') a'nger

nåsttiden till 5y2-7yz &y2:, dygn och har åi'en diskutcrat ds stora' sa s'iionet

litteraturen uppvisar' Den korte niisttiden kar! vara' en indiketion på ått årten mod_

hinner två kulla.r Per 6iisong.

Observetion€r s,v de ftygga ungarna: Den l0'7', ll dtgn eft€r

kliickningen, ver ungarns nåtb och jåmnt flyefårdiga' Stiårtp€Dnorna var ej heli ut'
vuxn& och stFningen dii dr mycket dålig. Ungs,rDa m&t&des ånnu av f6riildrorns' DeD

99,7. gjordes ott åt€rbosiik vid hai,ckplåtsema, och ungå'rns st.rltes dd va,ra' full6tåndigi

utvuxna. Fiiriilalrarnå obsorversdes inte vid alett& tiluålle'
Ovriga obsorvationer 6v dvårgsps!v 1965: Enl' muntlig upp'

gift från STro Lo\DBEBG har ett {lertal observ&tioner gjorts i såviil Sl€rige Bom do

åvriga nordiska lånderoa under aornmaren och hdst€n 1965, men då' dcnne planeraa

ssnmanstållg obser\'åtionerna, niimns de ej vida& hiir' gitckfyndot N Vittangi bii!
dock såledeg 6es i ett stiille ssmmen]rang.

KRrsrER BRooD TEolras S6DERnQrsr

S u m m a I y: The third Swedish breeding-t'ecord of Little Buntinll; ('Eztåøn'3d

P&sirra), In Juno 1s65 the a,uttrors recordeal tlvo breedings of Little Sunting (-Errlberizo

??rsirto), 2i km NNE Vittongi, Tomo lappmark, Srv. I-apland' Tho bree'lidg-ground rta'a

dominated by srvanpy spruce lorcst at the end of & msrsh; & biotopo hitherto consider'

ed very untypical of this specios. The incubation time $'os determined Io flyz*yz
cleys nnal the yourig remaincd in the nest for 6-? y, days; I I days from hatcbing, young

birds q'em just about flcclged end after 23 fullgrown Some notes aro made on the song

s.nal c&ll-notos ol sdults &nd nestlings, nestbuilding end brcoding_behaviou!' Both

scxes &pPeared to brood.

2. DvårEdflr (It'ietøZtlts pennatu.s, 16r andia gånllen funnen I Sverige

På Olånd strax siider om liastldso, iakttogs den 16 och 16 eugusti 1964 en dvårgiirn

lHicradtus pe,lnatusl a\' den ljusa fasen.
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