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Omslagsfoto: Delar av Ladugårdsgärde söderut med Bredablick i bakgrunden samt en
spelande sånglärka. Foton: H-G Wallentinus

Sammanfattning
Även om Ladugårdsgärde är en del av Stockholms stad, förvaltas och sköts området i egenskap av kunglig mark av Kungl. Djurgårdens Förvaltning, KDF. KDF har också hand om
bokningar för olika aktiviteter på fältet. Ladugårdsgärde ingår i den Kungliga nationalstadsparken som i år fyller 20 år (invigdes 1995).
År 2015 hävdade 17 olika sånglärkor revir på Ladugårdsgärde. Dessutom hölls två revir
längre eller kortare tid sent under häckningssäsongen. Dessa kan vara nytillkomna fåglar eller
hannar som bytt revir för en andra häckning.
2015 har, i likhet med 2014, gräsytor som skulle komma att användas under Nationaldagsgaloppen klippts tidigt. Detta i förebyggande syfte, för att försöka styra lärkhäckningarna till
mindre känsliga delområden. I år klipptes en ännu större areal än året före, speciellt upp mot
Hakberget. Denna tidiga slåtter har även 2015 visat sig vara en framgångsrik förebyggande
åtgärd. Det par som misslyckades förra året häckade i eller mycket nära en sådan klippt yta.
Genom en mindre justering av boplats har den dock lyckats i år, liksom en oparad hanne vid
publikplats, som även den lyckats med häckningen genom en lätt förskjutning österut av
reviret. Ett helt nytt revir var i betesområdet öster om Greve von Essens väg, ett delområde
som inte hyst någon lärkhäckning tidigare. Ännu sista juni sjöng fåglar i elva revir, tre av
dem ihärdigt. De senare är sannolikt nytillkomna hannar eller möjligtvis, andrakullar.
Nytt för 2015 var att Summerburst flyttat över Lindarängsvägen. Därför fanns det mindre
skräp på fältet efter detta än förra året.
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Bakgrund
Den sånglärkekartering av Ladugårdsgärde som inleddes 2013 och i mindre skala redan 2012,
fortsatte 2014 och 2015 med samma upplägg som 2013. Projektområdets omfattning framgår
av figur 1. Inventeringarna har som regel genomförts av Hans-Georg Wallentinus. Henrik
Waldenström, Världsnaturfonden WWF och Tisdagsklubben har under olika exkursioner
noterat data om sånglärkorna. Inventeringstid har som regel varit från kl. 6 och ca tre timmar
framåt.
Under projektets gång har några seminarier genomförts med en referensgrupp bestående av
representanter för KDF, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, WWF, Ekoparksförbundet, Svensk
Galopp, Stockholms Ornitologiska Förening och Sveriges Ornitologiska förening.

Aktiviteter 2015
Förutom aktiviteterna 6 juni, hölls även några andra evenemang på Ladugårdsgärde. Det var
under 2015 bl.a. drakfest och löpningar. Summerburst genomfördes i år norr om Lindarängsvägen, vilket antagligen var gynnsamt för fåglarna inom området.
Huvudfrågan var från början om lärkbon och –ungar skulle trampas ihjäl av besökarna under
Nationaldagsgaloppen, eller i varje fall störa föräldrarna så mycket att de skrämdes iväg.
Denna farhåga besannades inledningsvis, men efter det att tidiga klippningar började genomföras som en förebyggande åtgärd går det nu inte längre att se någon påverkan från besökare
på Gärdet under nationaldagens aktiviteter.

Figur 1. Undersökningsområde. Underlag: satellitbild från Esri. Galoppbanan har lagts in i
efterhand. Ytor med svarta kanter inne på gräsytorna visar förmodade lärkimpediment (förutom ytor kring träd ute på gräsytorna).
I förhandsdiskussionerna före 2013 var en av frågorna också om det över huvud taget skulle
finnas några sånglärkor kvar när lösspringade hundar antagligen ändå hade gjort processen
kort med lärkungarna. Förekomsten av sånglärkor på Ladugårdsgärde skulle då förklaras av
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inflyttning av ständigt nya lärkor. Något intresse från hundarnas sida har över huvud taget
aldrig noterats under de tre åren utom på våren innan gräset började växa upp. I april 2015
visade en hund intresse för en flock kajor, men i övrigt har inte fåglarna varit intressanta för
hundarna under den period häckningen pågick.

Nationaldagsgaloppen
Upprinnelsen till sånglärkeprojektet var alltså en önskan från Svensk Galopp att anordna en
festdag med hästtävlingar den 6 juni varje år.
På Ladugårdsgärde började en gräsbana för hästkapplöpningar anläggas omkring 2010. Starten för galopperna var tänkt till 2012, men banan höll då inte en kvalitet som gjorde det
försvarbart att kapplöpa med hästar. Banan var alldeles för ojämn. Hösten 2012 provtävlades
det på banan och den ansågs då hålla en nivå som skulle kunna möjliggöra tävlingar våren
därpå.
Efter minst ett års försening kunde den första Nationaldagsgaloppen genomföras 6 juni 2013
och därefter 6 juni 2014 och 2015. Galoppdagen måste betecknas som en stor publikmässig
framgång.
De kringanläggningar som behövdes innefattade bland annat måltält, serveringstält, storbildsskärmar, ledningstorn m.m. längs banans östra långsida (figur 2). Här fanns också publikplats
i sluttningen upp mot Borgen. Hela banan omgärdades av banmarkerande stängsel på både inoch utsidan av banan. Start skedde i nordöstra kurvan och hästarna löpte medurs med mål på
östra långsidan.

Figur 2. Skiss över tänkt upplägg på Nationaldagsgaloppen 2013. Original: Svensk Galopp
AB. Upplägget har i princip varit detsamma 2014 och 2015, men fler aktiviteter har funnits i
norra änden av banan.
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I förarbetena ingick att frekvent vattna gräset på banan för att gynna gräsväxten så mycket
som möjlig och därigenom få ett jämnare underlag. Någon av de första dagarna av juni började staketen längs banan att sättas upp. Även anläggningarna på östra långsidan började
sättas upp. 2015 hade, liksom 2014, en del arealer slagits mycket tidigare. Detta ingick
försöket att se om det på det sättet var möjligt att styra lärkhäckningarna till områden med
mindre risk för skador på eller störning av häckningarna under tävlingsdagen.

Projektupplägg
Undersökningsområde har varit: Ladugårdsgärde söder om Lindarängsvägen – beteshagarna
öster om Greve von Essens väg - norr om Djurgårdsbrunnsvägen - öster om bebyggelsen vid
ambassaderna, samt radio- och TV-husen (figur 1). Ladugårdsgärde delades in i 14 delområden, för att bättre kunna hålla koll på var lärkorna höll revir. Indelningen skedde för enkelhetens skull längs gång- och cykelvägar, samt större stigar. Det har i efterhand visat sig att
även lärkorna anser att de här vägarna är lämpliga revirgränser. Ytan på undersökningsområdet är ca 43 hektar (430 000 m² = 0,42 km²) varav omkring 30 hektar bedöms som möjliga
eller lämpliga sånglärkerevir. Ute på Ladugårdsgärde står ett antal träd. Marken runt träd och
skogsbryn etc. intill ett avstånd av ca 60 meter kan enligt finska och brittiska beräkningar
betraktas som ”lärkimpediment” och räknas bort när mark som är tillgänglig för sånglärkehäckning ska beräknas. I litteraturen anges att närmare högre föremål än 60 meter häckar inte
lärkorna. På Ladugårdsgärde har det ibland varit hälften eller mindre av det avståndet från
boets plats till träd.

Sånglärkans ankomst
Sånglärkans ankomst till Ladugårdsgärde varierar starkt. 2014 var det tidigaste året under
2000-talet och de första lärkorna rapporterades till Artportalen/Svalan redan 25 februari. 2014
är det enda år då lärkorna kommit redan i februari (tabell 1). Senaste ankomstdatum är 9
april, vilket inträffade år 2006. Medelankomstdatum till Ladugårdsgärde är 16 mars, medan
de första i Stockholms stad kommer i medeltal 3 mars.
Tabell 1. Sånglärkans ankomst 2000-2015 (data från Artportalen/Svalan)
År
Ladugårdsgärde Stockholms stad
Stockholms rapportområde
2000
Ej noterat
7 mars
12 februari
2001
Ej noterat
26 februari
7 februari
2002
Ej noterat
7 mars
3 februari
2003
12 mars
11 mars
5 februari
2004
18 mars
21 februari
21 februari
2005
31 mars
20 mars
6 februari
2006
9 april
20 mars
15 mars
2007
5 mars
18 februari
14 februari
2008
7 mars
26 februari
10 februari
2009
16 mars
4 mars
14 februari
2010
29 mars
13 mars
7 februari
2011
22 mars
9 mars
7 mars
2012
2 mars
29 februari
24 februari
2013
26 mars
26 februari
23 februari
2014
25 februari
16 februari
16 februari
2015
4 mars
21 februari
14 februari
Medel
16 mars
3 mars
14 februari
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Ankomsten 2015 var tidigare än normalt i såväl Stockholms stad som på Ladugårdsgärde,
men inte i Stockholms rapportområde (Stockholms län utom Norrtälje kommun), där ankomsten låg på medelvärdet för hela perioden. Ankomsten till Ladugårdsgärde var knappt två
veckor tidigare än medeltalet för hela perioden, men ändå en vecka senare än 2014. Till
rapportområdet kommer lärkor regelbundet i februari, eftersom tidiga lärkor börjar sträcka
tidigt, bl.a. längs kusten. De som kommer till Ladugårdsgärde har sannolikt tagit den ”normala” vägen i nordostlig riktning från Västkusten.
Våren och försommaren 2015 var kall och ställde till det för många häckande fågelarter,
speciellt insektsätare. Men det verkade inte ha bekommit sånglärkorna. De började häcka
tidigt och fick ut ungar i princip en vecka tidigare än de föregående två åren.

Sånglärkeräkningar 2015
Sjungande sånglärkor karterades vid sju tillfällen från 24 mars till 25 augusti. Räkningarna
genomfördes som regel mellan kl. 06 och 09 utom 24 mars (07-10.30), 6 juni (07-10) och 25
augusti (09-10.15). Antalet sjungande hannar varierade mellan elva och sjutton. Undantag var
25 augusti, då årets sångsäsong avslutats redan tidigare. Antalet revir som hölls av sånglärkor
under längre tid var 17, samt ytterligare två i en andra häckningsomgång.
Kring nationaldagen karterades lärkorna vid två tillfällen: 6 och 11 juni för att kunna dokumentera hur aktiviteterna under nationaldagen påverkade lärkorna.
Under säsongen 2015 har Hans-Georg Wallentinus (HGW) gjort fem räkningar. Henrik
Waldenström (HW) har gjort sex besök av olika omfattning. Resultaten av de senare i april,
maj och juni varit överensstämmande med HGW:s räkningar. Två besök av HW (mars och
augusti) har skett med mer omfattande drev med 10-talet personer i dreven resp. gång. Vid
dessa tillfällen täcktes fältet ganska komplett genom dreven.
Inventeringen av HW den 25 mars indikerar att det fanns betydligt fler hannar på fältet än
tidigare år. Inventeringen den 25 augusti bekräftar att område 9 inte är så populärt, vilket
också bekräftas av inventering av HGW under juni, särskilt 30 juni. Skulle det vara något
avvikande resultat kan det möjligen vara att HW uppfattar område 1-2 som mer populärt
under besök 3 juni och 17 juni med minst 2 extra revirhållare jämfört med HGW:s
inventeringar 11/6 och 30/6.

Huvuddragen under inventeringsdagarna
”Revir-gridden” såg 2014 och 2015 i öster ut nästan exakt som 2013. Under en lång period
fanns, till skillnad från 2014 men i likhet med 2013 och 2015, ett ”lärkimpediment” mot
väster. Istället hade ett revir tillkommit i betesmarken öster om Greve von Essens väg.
Inventeringen 24 mars (Henrik Waldenström)
Mer sjungande lärkor än jag (HW) haft någonsin under minst 30 års skådande i området.
Goda förhållanden javisst, med sol och vindstilla och en tid när de flesta anlänt till Mälardalen. Många fåglar stöttes upp och sjöng på låg höjd, kan kanske vara rastande utan långsiktiga avsikter.
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Figur 3. Observerade sånglärkor 24 mars.
Totalt minst 15 sjungande fåglar (figur 3) av totalt minst 26 ex, ev. max 30-40, med tanke på
att det är svårt att stöta upp precis alla. Det skulle kunna innebära 15-20 hanar, och möjligen
lika många honor dvs. absolut max. 40 ex.
Inventeringen 27 april
Mycket sånglärkor och fortfarande en hel del lockläten. Tidvis hög sångaktivitet, men det
gick liksom i sektioner. Lärkorna i en sektion kunde vara helt tysta medan det var full fart i
andra. Generellt lite lägre aktivitet i sydväst. Många lärkor i sydöst och i nordväst.
Totalt sjöng 16-17 hannar inom området (figur 5).
Figur 4. I delområde
5, utanför bankurvan,
finns en fläck med låg
och gles vegetation där
lärkor ofta uppehåller
sig (en liknande finns i
södra delen av delområde 7, alldeles intill
gränsen mot delområdena 6 och 9). Bägge
platserna syns på
kartunderlaget.
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Figur 5. Observerade sånglärkor 27 april.
Inventeringen 25 maj
Bara 11-12 sjungande lärkor. Ganska få icke sjungande (figur 6). ”Jakt” bara på två ställen
med sammanlagt tre par inblandade.
Gräset är slaget ungefär som förra året. Tycker dock det blev lite väl mycket åt Hakberget till.
Den sånglärka som håller till där, sågs nu på den slagna delen av fältet. Man kan nog vara lite
snålare med slåttern till ett kommande år och inte följa GC-vägen upp mot trafikljuset vid
Lindarängsvägen utan lägga gränsen en liten aning längre mot öster ungefär som 2014.
Det finns ett märkligt sånglärke-vacuum längs västra kanten. Vid föregående räkning fanns
det fem sjungande sånglärkor inom områdena 1, 2 och 6. Idag inte en enda!? Det finns ingen
direkt förklaring.
Reviren ligger ungefär som förra året, men undantag för de västliga delområdena 1 och 6.
I område 7 (nordöstra banänden) uppehåller sig den lärka som misslyckades förra året lite
längre nordostut. Det finns också en sjungande fågel långt in på innerplan. I område 9 är
fågeln på publikplats även i år. Det verkade som om den ibland sjöng lite längre mot öster än
året innan. I övrigt ser det, vad gäller reviren, ut precis som förra året i den sydöstra delen av
fältet, förutom att en helt ny lärka dykt upp i betesmarken på östra sidan om Greve von
Essens väg, och i område 13 (mot museerna) har det trängt in sig en extra hanne, vilket kunde
anas redan 27 april. Här såg jag fortfarande ”jakt” av två hannar efter två honor.
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Figur 6. Noterade sånglärkor 25 maj.
Inventeringen 6 juni
På nationaldagen fanns 14-16 sjungande lärkor på fältet. Tillkommer ett revir utan sjungande
hanne men flygga ungar. Uppskattningsvis finns det flygga ungar i minst fyra av reviren. Det
har inte inträffat något av de föregående två åren att lärkorna blivit färdiga med häckningen
så tidigt. Den kalla och regniga våren verkar inte ha bekommit lärkorna. Tvärt om är det nog
så att det rikliga regnet har gjort att mycket småkryp varit framme på marken. Det har antagligen gynnat lärkor, som söker föda på marken. Samma sak gäller för stare, som i Stockholms
omgivningar fick ut flygga ungar redan alldeles i början av juni. Glädjande att den lärka som
förra året höll revir strax bakom VIP-tältet gjorde om bravaden i år och uppenbarligen också
hittade en hona, samt fick ut ungar före nationaldagen. Jag bedömde att revircentrum låg lite
längre mot öster än förra året och det var tydligen tillräckligt. Min bedömning är att paret fått
2-3 ungar på vingen redan 6 juni. En av fåglarna i reviret födosökte denna dag mellan VIPtältet och bankanten!
Ca 20 fåglar som inte var sjungande hannar noterades. I område 6 fanns fyra fåglar, men
ingen sjungande. I delområde 12 (öster om publikplats och väster om Greve von Essens väg)
fanns två (!) sjungande hannar och inte mindre än sju icke sjungande fåglar. I delområde 11
har, som konstaterades redan i slutet av maj, ett nytt par etablerat sig. En sjungande hanne
och fyra icke sjungande fåglar. Se vidare figur 7.
Det slagna gräset är fortfarande lågt. Ängskavlen har börjat blomma i de oslagna delarna. Jag
konstaterade redan i maj att det finns ett märkligt sånglärke-vacuum längs västra kanten. Det
börjar så sakteliga fyllas ut, men minst ett revir är fortfarande obesatt (nordvästra delen av
delområde 6). Även längst i sydost (i område 14) är det tomt – antagligen för litet och för
mycket störning.
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Figur 7. Noterade sånglärkor 6 juni.
Inventeringen 11 juni – vad har hänt efter Nationaldagsgaloppen?
Den 11 juni förstärks intrycket av tidig och lyckad häckning. Det hörs alltmer av lockläten
från lärkor, även om det fortfarande är mycket lärksång. Revirstrukturen håller på att bli lite
”lös i kanten” och vissa av hannarna sjunger över ett rätt stort område, även inne över grannens revir. Det gör att räkningen av sjungande lärkor blir lite osäker, men dagen slutade ändå
på 16 sjungande fåglar, ungefär lika många som i mars och april alltså. Omkring 20 fåglar,
förutom sjungande hannar, noterades. Även om någon hanne är dubbelräknad, är det ändå en
glädjande ökning från 2013. Lärkor som inte sjunger är vanligast i den östra delen, även om
enstaka fåglar sågs dra omkring i nordväst. Även området norr om Lindarängsvägen används
för födosök.
Få eller inga kringdragande ungfåglar syntes. I område 7, på norra delen av innerplan, hördes
ingen lärka alls idag, däremot tillfällig sång i norra delen av delområde 9 som kan ha varit
denna hanne. Hannen öster om ”publikplats” sjöng även nu och det sågs ytterligare fem
lärkor i reviret. I delområde 12 fortfarande två hannar (och fyra icke sjungande). Den nyetablerade familjen i delområde 11 är kvar där fortfarande: fyra fåglar utöver hannen.
Det finns i den östra/södra delen ett par ansamlingar av sjungande hannar. Förutom den ”traditionella” hannen i delområde 14, fanns denna gång inte mindre än tre hannar i delområde
13! De sjöng inte så mycket, men de flög upp från olika platser och med så kort tid mellan
dem att en fågel omöjligtvis skulle hunnit springa sträckan mellan två platser. En av fåglarna
var mer ihärdig än de två andra.
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Den andra ansamlingen är i södra delen av innerplan. Här finns just nu fyra hannar, vilket inte
inträffat tidigare. Fågeln i delområde 6 (sydvästra hörnet) var tyst 6 juni, men nu var den
igång igen. Fågeln i delområde 7 är ny, men reviret var bebott 2014.

Figur 8. Noterade sånglärkor 11 juni.
Inventeringen 30 juni
”Upplösningen” i revirgridden har fortsatt. Jag noterade under morgonen tolv sjungande
sånglärkor. Flertalet av dem hade inte någon större intensitet, utan verkade mera som pliktskyldigast flyga upp några meter och sjunga ett litet tag. En hanne gjorde inte ens det, utan
sjön sittandes på lite torrt hö. Det tomma reviret i område 6 är nu äntligen besatt. Fågeln där
var verkligen på hugget och sjöng nästan konstant. Även hannen intill, västra delen av delområde 7 höll igång rätt bra, liksom en av hannarna i delområde 13, längst i söder. Jag skulle
gissa att det här kan röra sig om nyetablerade hannar, eller andrakullar hos par på fältet som
bytt till ett nytt revir. Forskningen har aldrig lyckats klarlägga om sånglärkan lägger andrakullar eller om det är mindre konkurrenskraftiga hannar som hävdar revir när de ursprungliga
hannarna inte är så aktiva i att försvara reviret längre. Inventeringarna på Ladugårdsgärde har
inte heller givit något svar på detta.
I några tidigare revir var det helt tyst. Vad som var påtagligt var att det syntes förhållandevis
få lärkor utöver dem som sjöng. Det har nog dels sin orsak till att vädret var mulet, men
kanske mer för att föräldrarna slutat mata, så det var aldrig några ”tiggarföljen” uppe. De
flesta icke-sjungande fåglarna noterades i område 12 (upp mot Greve von Essens väg), med
fem stycken utöver tre (!) sjungande fåglar. Hannen i beteshagen sjöng endast sporadiskt. I
övrigt noterade jag bara tre icke-sjungande fåglar på hela fältet.
Generellt var det bättre fart på sjungandet i den nordvästra delen än på resten av fältet. En
hanne håller till mellan områdena 1 och 5 (Hakberget), en verkar ha flyttat in på område 4
(närmast Lindarängsvägen). Kan även här handla om nyetableringar eller andrakullar.
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Gräset är slaget sedan länge och håller på att bli långt där det slogs tidigt i maj. Det slagna
gräset på höjderna i väster ligger kvar. Det här leder på sikt till floraförändringar genom att
högvuxna gräs gynnas på örternas bekostnad.

Figur 9. Noterade sånglärkor 30 juni. Inringade sjungande fåglar var speciellt aktiva, de
med parentes hördes endast sporadiskt.

Inventeringen 25 augusti 2015 (Henrik Waldenström)
Uppenbart att lärkorna drog runt mer än tidigare. Detta är ju naturligt när ungfåglarna blir
starkare och födosöken går alltmer utanför kärnområdena. Tyvärr är det hög växtlighet så
observationerna ger en absolut minimisiffra. Risken för dubbelräkning bedömer jag som
mindre än underskattning. Mest lärkor i nord, vilket kan kopplas till hög växtlighet i kombination med närliggande födosökplatser, även Sportfältet inräknat. Totalt räknades vid detta
tillfälle 18 ex, men kan lika gärna vara kanske max 30 fåglar. I takt med att familjegrupperna
blir flygga kan fler söka sig till andra områden i regionen. Det kan omfatta öppna platser i
Kaknäs, eller närliggande gräsområden som t.ex. på Lidingö, Årstafältet och Järvafältet.
Med tanke på de sannolika häcksiffror som noteras under juni, förefaller 18 fåglar inte vara
tillräckligt resultat såvida inte många dött under juli, vilket inte verkar sannolikt. Det syntes
redan i slutet av juni att fågelantalet gått ned, antagligen på grund av utflyttning ur området.
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Figur 10. Noterade sånglärkor 25 augusti. Ingen sång noterad.

Figur 11. Sånglärkorna uppehåller sig gärna i gränsen mellan högt och lågt och sågs ofta
sitta såhär, eller aningen längre in i vegetationen. Flyttade ogärna på sig för hästar, cyklister
eller joggare. Däremot för promenerande.
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Antalet besatta revir 2015
Inget av de föregående åren har kommit upp till i tillnärmelsevis dessa mängder häckningar.
Uppskattningsvis 17 revir (och två sent tillkomna häckningar alt. andrakullar) måste karakteriseras som en remarkabel ökning och kan vara en effekt av att gräset slogs tidigt inom
vissa ytor och att det därför blev ”lärkrefugier” i de så småningom högvuxna delarna av
fältet. Och detta oberoende av om det var galopptävlingar eller inte. Detta har i sin tur medfört att flera ettåriga sånglärkor återvänt till ”sitt” område.
I figur 12 markeras revir där häckning skedde 2015 under för arten normal tid med blå siffra
och sena häckningar med röd. De sena häckningarna kan vara antingen andrakullar eller
häckning av nytillkomna fåglar. Sannolikt handlar det, som nämnts, om fåglar som inte
häckat tidigare alldeles i närheten, eftersom de ”gamla” reviren kring de nytillkomna reviren
(i delområde 6 och 7) fortfarande markerades med sång, även om den i många fall var lite
halvhjärtad.
Om vi räknar med att arealen lämpligt sånglärkerevir på Ladugårdsgärde är 30 hektar, betyder det att ett genomsnittligt lärkrevir (i första häckningsomgången inklusive senare besatta
revir (17+2)) är omkring 0,6 revir per hektar. Det motsvarar drygt 50 revir per kvadratkilometer. Detta motsvarar ungefär beståndstätheten på träda i jordbrukslandskapet.

Figur 12. Revir på Ladugårdsgärde 2015. Blått = normal häckningstid, rött = sent besatta
revir.

Hur konstanta är reviren mellan åren
Våren 2012 fanns uppskattningsvis 4-8 revir i området, men inom ett något mindre område
än som ingått därefter. 2013, första mer noggranna inventeringsåret var antalet revir uppe i
åtta säkra revir, varv vilka 2-3 påverkades starkt av kringaktiviteter kring galoppen. 2014
hade antalet revir ökat till tio, varav ett antagligen gick förlorat. Dessutom fanns en oparad
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hanne, dvs. elva besatta revir totalt. 2014 var första året då vissa gräsytor slogs i förebyggande syfte, vilket återspeglas i att bara en häckning misslyckades.
2015 skedde en kraftig och oväntad ökning av antalet häckningar, vilka samtliga verkar ha
gått bra. Sannolikt har det under den normala häckningstiden häckat 17 par inom området och
i en ”andravåg” ytterligare minst två par (som kan vara andrakullar). Vad den här plötsliga
och glädjande utvecklingen har för orsak kan naturligtvis diskuteras. Jag tror dock att häckningen 2014 blev så lyckad att det blev ett stort överskott av unga hannar. Sånglärkan är
mycket ortstrogen och fjolårsungarna har sannolikt även de, återvänt som vuxna fåglar. Några
av dem fick kanske inte plats redan i maj, utan fick återkomma efter att de andra hannarna
avlutat sin häckning. Sammanlagt kan vi alltså räkna med åtminstone 19 häckningar 2015.

Figur 13. Hur trött får man vara? Den här hannen i område 6, sydöstra delen, iddes inte ens
flyga upp då den sjöng 30 juni.

Sånglärkor i Stockholms stad 2015
För att få en uppfattning om betydelsen av sånglärkehäckningarna på Ladugårdsgärde sett i
ett kommunalt perspektiv, har jag gått igenom rapporter på Artportalen/Svalan 2014 och
2015. Jag tror att rapporteringen inom stadens gränser är hyfsat fullständig (några lärkor kan
ha missats i Stockholmsdelen av Järvafältet). Däremot kan den vara rätt sporadisk utanför
kommunen, vilket kan leda en ovan Artportalsbesökare till att tro att sånglärka i länet främst
förekommer inom stadens gränser och på Järvafältet. Det här är något som närmast är regel
för vanliga arter; de rapporteras betydligt mer sällan än ovanliga. De exemplar som tagits
med i uppräkningen är sådana, som rapporterats med något häckningskriterium. I de flesta
fall har då inte kriteriet ”permanent revir” använts, utan det har varit fråga om kriteriet
”sång/spel”. Häckning är alltså långt ifrån säker. De rapporter som finns på Artportalen
framgår av tabell 2.
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Den sydligaste delen av Norra Djurgården hyste minst 20 (inklusive Kaknäs ängar) revir
2015. På Järvafältet fanns också en stadig population på maximum sex revir (nio 2014). Även
vid Lövsta (golfbanan?) fanns en population med max. fyra revir (sex 2014). Vid Bromma
flygplats rapporterades fyra permanenta revir vid västra banänden (”Brommakullarna”, fyra
2014). Enstaka exemplar har, som framgår av tabellen, rapporterats även från andra platser
inom stadens gränser Årstafältet har (tillfälligt?) återkommit i listorna. Totalt handlar det
inom Stockholms stads gränser om 43 observerade sjungande fåglar. 2014 noterades betydligt
fler permanenta revir än i år och på alla de fasta häckningsområdena syns en nedgång utom
på Ladugårdsgärde och Brommakullarna (Järvafältet, Lövsta och Kaknäs ängar). Räknas bara
rapporter med kriterierna ”säker häckning” och ”sannolik häckning” finns häckningar, förutom på Ladugårdsgärde, bara på Kaknäs ängar vilket naturligtvis inte heller stämmer med
verkligheten. Sannolikt ligger antalet kring 30 häckningar i kommunen (jämfört med 37 år
2014), varv ungefär hälften på Ladugårdsgärde.
Tabell 2. Sånglärkorna i Stockholms stad 2015 (maxantal observerade sjungande fåglar per
lokal)
Lövsta 4
Skarpnäck och Sköndal 2
Högdalstopparna 2
Årstafältet 2
Djurgården
Ladugårdsgärde 20
Kaknäs ängar 2

Järvafältet
Ärvinge träsk 1
Hägerstalund 2
Hästa groddamm/Hästa gård 2
Hjulstakorset 1
Nälsta dike 1
Brommakullarna/Bromma flygplats 4

OBS! Bara häckningarna på Djurgården är bekräftade som minst ”permanent revir”.
Ladugårdsgärde intar alltså en särställning genom att det håller det klart största beståndet och
fåglarna finns inom ett betydligt mindre område än på Stockholms del av Järvafältet. Dessutom måste det vara mycket ovanligt med en så kraftig sånglärkestam så nära stenstaden och
faktiskt inom Stockholm innerstads gränser. Så Sveriges mest urbana sånglärkor hyser också
en av åtminstone regionens tätaste populationer. Enligt Artdatabanken är de högsta tätheterna
på trädor och förstaårsvallar (ofta 0,7–1,0 revir/ha) och Ladugårdsgärde kan väl matcha detta
med sina 0,6 ha. Återigen visas på att parker och större grönområden i städer kan uppvisa en
oväntat stor biologisk mångfald (se artfakta sist i rapporten).

”Särdrag” hos sånglärkorna på Ladugårdsgärde
Redan första inventeringsåret konstaterades att sånglärkorna inte ”uppförde” sig som det
beskrivs i litteraturen. Häckning närmare höga föremål än 50-60 meter, som enligt Donald
(2004) är en gräns, var regel i de mittersta och de sydvästra delarna av fältet.
Deras lättstördhet visade sig också skilja sig från det normala. Ett normalt näravstånd från
människor var endast omkring fem meter. Fåglar som sannolikt var nykomlingar, hade längre
minsta avstånd, kanske dubbla avståndet då fenomenet studerades 2014. Detta gäller promenerande människor. Avståndet 2015 var lite längre än fem meter i början av säsongen, men
var åter nere på fem meter i slutet av juni.
Det är skillnad mellan människor och djur. Jag noterade under året avståndet två meter före
en galopperande häst (jo, lärkan klarade sig). Med hundar gällde något liknande. Men det är
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intressant att konstatera att joggare tydligen räknas som djur. Här låg toleransavståndet på ca
en meter (!). I område 10 satt en fågel 30 juni intill staketet och under någon halvminut passerade tre joggare utan att fågeln rörde på sig det minsta. Cyklar har jag inte haft möjlighet att
kolla mer i detalj, men de observationer jag gjort, tyder också på att inte heller cyklister uppfattas som människor.

Figur 14. Acceptansavstånd till joggare: ca en meter. Den vita pilen visar var fågeln sitter
(infälld upptill).

Hur har Nationaldagsgaloppen påverkat sånglärkorna?
Det ursprungliga syftet med sånglärkeprojektet har varit att studera hur häckningarna på
Ladugårdsgärde påverkades av genomförandet av Nationaldagsgaloppen.
Eftersom sånglärkorna häckar i gräsmark med högre gräsväxt gjordes 2014 och 2015 försök
med att i förebyggande syfte klippa gräsytor där aktiviteter skulle genomföras i samband med
Nationaldagsgaloppen. Avsikten var naturligtvis att lärkorna skulle finna det ointressant att
häcka där. Det verkar ha fungerat mycket väl, bara en hanne valde att häcka på eller mycket
nära en klippt yta 2014 och ingen 2015.
I flera fall verkar det som om de hannar som fått problem, successivt har flyttat reviren lite
längre från störda områden. En av dem flyttade dock 2014 till ett mindre lämpligt häckningsrevir – som dessutom var ytterst olämpligt eftersom en hel del aktiviteter genomfördes
där 6 juni. Den hannen föreföll dock inte att ha lockat någon hona, varför det inte var någon
häckning som gick till spillo det året. 2015 flyttades reviret ytterligare lite i östlig riktning
och häckningen gick bra.
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Sammanfattningsvis är det sannolikt att medan fyra par påverkades 2013, varav två par starkt,
så var motsvarande siffra med de nya åtgärderna ett par och en singelhanne 2014 och inget
som påverkades starkt 2015.
Helt klart är att den tidiga slåttern av vissa områden, tillsammans med att vissa lärkhannar
verkar ha ta tagit lärdom av problem året innan, haft positiva effekter på sånglärkornas häckningsframgång. Jag är rätt övertygad om att de flesta hannarna återkommer år efter år, eftersom sånglärka anses bli i genomsnitt äldre än andra småfåglar, exempelvis mesfåglar (5-6 år
mot 2-4).
Till slut ska bara konstateras att häckningsframgången på Ladugårdsgärde sannolikt är bättre
än i jordbrukslandskapen i länet. Möjliga orsaker till det här kan vara att störningen av häckningarna, trots alla besökare på Ladugårdsgärde, är mindre än av jordbruksdriften (besprutning och gödsling av åkermark, tidig slåtter av vallar, osv.).

Tack!
Jag och Henrik Waldenström vill passa på att tacka alla som i någon form engagerat sig i
projektet, inte minst Kungl. Djurgårdens Förvaltning som bekostat studien, upplåtit sina
lokaler för seminarierna, samt låtit ombesörja klippningarna av gräsytor på fältet.
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Medeltätheten av sånglärka i åtta stora jordbruksområden (14,5–21,5 km²) i södra och
mellersta Sverige som inventerades 1983–1985 var 0,26 revir/ha. Detaljerade inventeringar i olika habitat har påvisat de högsta tätheterna på trädor och förstaårsvallar (ofta
0,7–1,0 revir/ha).
Tätheterna på sädesåkrar är oftast lägre (0,2–0,6 revir/ha) och betydligt lägre tätheter
finns på strandängar och i hagmarker (ca 0,1 revir/ha). Undersökningar av vegetationshöjdspreferensen hos sånglärkor har visat att arten föredrar intermediära vegetationshöjder på 15–60 cm, men olika undersökningar har funnit något olika resultat. Dessa
skillnader i optimal vegetationshöjd mellan olika undersökningar beror troligen på att
sånglärkan kan häcka i fält med relativt hög vegetation om det finns luckor i vegetationen.
Studier av mikrostrukturen på fält har också visat att sånglärkor föredrar delar av sädesåkrar med dålig tillväxt, där vegetationen är låg och gles. Sånglärkan häckar solitärt och
anses ha ett monogamt häckningssystem med relativt stor partrohet och ortstrohet (dock
sparsamt studerat). Revirstorleken har angetts som 1,7 ha på trädor, 4,5 ha på höstsådd
säd och 2,5 ha på övriga grödor.
Ur Artdatabankens Artfakta för sånglärka.
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