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Sammanfattning 
Under ett par dagar i början av juni 2007 fångades dubbelbeckasiner vid två lekplatser nära Ånnsjön i 
västra Jämtland. Fåglarna förseddes med radiosändare och pejlades sedan under tio dagar. Målet var 
att undersöka hur beckasinerna förflyttade sig under dagen och hur långt från leken de flög för att leta 
föda. Eftersom pejlingen kom igång sent under leksäsongen kunde tyvärr inga honor fångas eftersom 
de redan lämnat lekarna.  

Fåglarna verkade inte påverkas av radiosändarna utan kom tillbaka och spelade på lekarna varje natt 
medan pejlingen pågick. Ett par sändare trillade av redan de första dagarna men annars fungerade 
utrustningen bra. Vid de två lekarna där fåglarna pejlades höll de sig mestadels inom en kilometer från 
lekplatsen. De flesta fåglarna befann sig nära varandra på begränsade områden under större delen av 
dagen. Fortsatt pejling under kommande säsonger kan visa om dessa dagvisten är mer eller mindre 
permanenta och därmed kan vara så viktiga för fåglarna att de behöver någon form av skydd. 
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Introduktion 

Dubbelbeckasinen (Gallinago media) var tidigare vanlig och vida spridd över hela norra Europa. 
Sedan mitten av 1800-talet har den nästan helt försvunnit från sitt tidigare utbredningsområde i 
nordvästra Europa och häckar numera bara sällsynt i den skandinaviska fjällkedjan (Ekblom 2006). 
Det finns även en östlig population av dubbelbeckasiner vars huvudsakliga utbredningsområde ligger i 
Ryssland, Vitryssland och Ukraina med mindre bestånd även i Polen och Baltikum. Dessa östliga 
fåglar har dock genom blodprov visat sig vara genetiskt skilda från den kvarvarande västliga 
populationen (Ekblom et al. 2007 och Sæther et al. 2007). 

För lite mer än hundra år sedan var dubbelbeckasinen en vanlig häckfågel i södra Sveriges 
jordbruksbygder där den utsattes för en hård jakt. Det finns jakthistorier om hundratals skjutna 
beckasiner på en dag (Söderberg 1832). Men även om jakten kan ha haft en viss mindre roll i 
dubbelbeckasinernas minskande antal så är det troligt att förändrade jordbruksmetoder är den 
viktigaste anledningen (Løfaldli et al. 1989). Man har upptäckt att dubbelbeckasinen är mycket 
specialiserad i sitt val av föda och häckningsplats. I mitten av 1800-talet infördes en jordbruksreform 
i Sverige, ”Laga skifte”, vilken innebar att de slåtter- och beteshävdade fuktmarker som 
dubbelbeckasinerna behöver dikades ut och odlades upp. 

Man räknar med att det finns drygt 1000 par dubbelbeckasiner i Sverige med en huvudsaklig 
koncentration till Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Egentligen är det missvisande att tala om ”antal 
par” när det gäller lekande fåglar. Man får en bättre bild om man istället räknar antalet spelande 
hanar, vilka dessutom är lättare att iaktta och därmed också att räkna (Elveland och Tjernberg 
1984). Man uppskattar antalet lekar i Sverige till ett par hundra (Ekblom 2006). Dubbelbeckasinens 
förekomst i norra delarna av fjällkedjan är dåligt känd. Detta kan dels bero på att den är ganska 
svårbestämd och inte heller är den särskild känd bland allmänhet och lokalbefolkning, dels är det få 
fågelskådare som beger sig till de nordliga myrområdena där dubbelbeckasinerna häckar. De 
spektakulära lekarna äger rum nattetid då trötta fjällvandrare ligger i sina tält sorgligt ovetande om 
det magiska skådespel som kanske utspelas en bit från deras lägerplats. 

Den större delen av den skandinaviska populationen finns i Norge där man beräknar antalet till 
mellan 6000 och 17000 fåglar (Kålås 2004). I Dovrefjell har man bedrivit forskning på 
dubbelbeckasiner under tjugo års tid och mycket av det man känner till om fåglarna kommer från 
dessa studier. 

Dubbelbeckasinen skiljer sig från sina närmaste släktingar t ex enkelbeckasinen (Gallinago gallinago) 
och morkullan (Scolopax rusticola) dels genom att spela på marken, dels att den samlas på lekar. 
Dubbelbeckasinen skiljer även ut sig mot de flesta andra lekande fåglar genom att sakna sexuell 
dimorfism, dvs hanen och honan är mycket lika varandra.  

Dubbelbeckasinerna anländer till sina lekplatser från mitten av maj månad och spelet pågår tills slutet 
av juni eller en bit in i juli. Lekens intensitet varierar under säsongen, det är flest honor närvarande 
vid lekplatsen i slutet av maj och första veckan i juni. Spelet pågår hela natten och morgonen men är 
som intensivast mellan klockan elva och två. Enstaka fåglar kan spela dagtid. 

Beckasinerna återvänder år efter år till samma platser för spel och häckning. Spelplatserna ligger ofta 
på sk översilningsmyrar på fjällsidorna. Det är öppna områden som oftast ligger precis nedanför 
trädgränsen, ungefär på en höjd av 800 m ö h. Det finns tre faktorer som verkar vara viktiga vid val 
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av spelplatser: 1) Att det inom området finns tillgång till öppna, ganska jämna ytor utan buskar och 
med ett glest grässkikt 2) att det finns något område med upphöjda tuvor, samt 3) att det i området 
finns täta buskar eller små träd där fåglarna kan söka skydd (Elveland och Tjernberg 1984). 
Lekplatserna är ganska små, 100-6000 kvadratmeter med vanligen ett tiotal spelande hanar. Det 
verkar som om spelplatserna i den norra delen av fjällkedjan är mindre öppna med mera buskväxt 
och högre gräs. Detta kan vara en anpassning till de ljusa sommarnätterna med större fara för att bli 
sedd av någon rovfågel. Dessa nordliga lekplatser är även mindre till ytan och håller färre spelande 
hanar. 

De undersökta lekarna i Sverige och Norge finns på blöta, kalkrika jordar med basiska bergarter och 
ett relativt högt pH i marken. Detta är mycket viktiga faktorer för en rik förekomst av daggmask i 
jorden. Dubbelbeckasinernas val av lekområde verkar helt beroende av lättillgängliga daggmaskar som 
har visat sig utgöra mer än 90 % av födan under häckningstiden (Løfaldli et al. 1992). Det är även 
viktigt att marken är mjuk och blöt, vilket gör det lätt för fåglarna att sticka ner näbben och plocka 
upp maskarna (Løfaldli et al. 1992). 

En anledning till dubbelbeckasinernas specialiserade födoval kan vara att deras lekbeteende är otroligt 
energikrävande (Höglund et al. 1991). Troligen har dubbelbeckasinernas lekbeteende uppstått i ett 
område med god tillgång på föda, för att sedan utvecklas i en alltmer extrem riktning genom att 
honorna väljer de hanar som spelar mest intensivt och därmed alltså allt mer energikrävande (Kålås 
et al. 1997).  

Hanarna anländer oftast till lekplatsen genom att en och en smyga dit i skydd av gräset i 
skymningen. Eftersom de till skillnad från t ex brushanar inte kommer flygande i flock till 
lekplatserna så spenderar de troligen dagen ensamma (Lemnell 1978). Även honorna anländer en och 
en till leken. Honorna väljer en plats en bra bit från lekplatsen för att lägga ägg och ruva (Höglund & 
Robertson (1990). Hon tillbringar mer än 90 % av dygnet med att ruva vilket är mycket även 
jämfört med andra arter där honan ensam tar hand om ungarna (Kålås et al. 1997). Detta lämnar inte 
mycket tid till att söka föda och är ännu en anledning till dubbelbeckasinernas höga krav på 
lättillgänglig föda. 

Dubbelbeckasinen har alltså mycket specialiserade krav på lek- och häckningsplatser. Detta innebär 
att den troligen alltid generellt varit ganska sällsynt, men vanlig på de lokaler där rätt förutsättningar 
funnits. Arten klassas som ”missgynnad” i den svenska och internationella rödlistan för hotade arter. 
I fjällvärlden finns det ingenting som tyder på att dubbelbeckasinen minskat de senaste hundra åren 
till skillnad från södra Sverige där den är helt borta som häckfågel.  Det är viktigt att de kända 
lekplatserna skyddas mot exploatering från t ex fjällturism, dragning av kraftledningar och 
vindkraftverk.  Troligen söker dubbelbeckasinerna föda i ett område i närheten av lekplatserna och i 
så fall är det sannolikt viktigt att även dessa platser skyddas för att en framgångsrik häckning skall 
kunna säkras.  Naturvårdsverket har nyligen upprättat ett åtgärdsprogram för bevarandet av 
dubbelbeckasiner (Ekblom 2006). 

Denna undersökning syftade till att ta reda på i hur stort område kring leken som dubbelbeckasinerna 
rör sig under dagtid, samt ifall några områden är speciellt viktiga och därmed skyddsvärda. 

 

 



 5 

Material och metoder 
Beskrivning av området 

Undersökningen utfördes kring två lekar i Ånnsjö-området i västra Jämtland under mitten av juni 
månad 2007. I detta område finns ett antal kända, lättillgängliga lekar och vid Ånnsjöns fågelstation 
utförs sedan några år både årliga inventeringar av lekarna samt ringmärkning och forskning kring 
dubbelbeckasinerna. De två undersökta lekarna skiljer sig ganska mycket åt.  

 

Fig 1. Utsikt över leken vid Högåsen med Snasahögarna i bakgrunden. 

 

Högåsen-leken  

Denna lekplats är ovanlig på flera sätt. Den ligger på sluttningen av en sk blandmyr med 
mossekaraktär (Fig.1). Här saknas högre växtlighet i anslutning till leken. Det är en, för området, 
stor lekplats, dvs många hannar spelar där. En bit från lekplatsen går en kraftledningsgata och det 
finns en liten vandringsled som frekventeras av en hel del vandrare, men de vandrar förstås omkring i 
området huvudsakligen dagtid. Denna lek ligger på oskyddat område. Fångstkvällen, den 9:e juni fanns 
14 spelande hannar på plats. Pejlingen på Högåsen skedde den 13:e, 14:e, 17:e och 19:e juni 2007. 
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Fig.2 Pejling vid Stråtö-leken. 

 

Stråtö-leken 

Denna lekplats är en lite mera ordinär översilningsmyr på Stråtens sluttning ner mot Handölan (Fig. 
2). Fåglarna spelar framför en liten dunge med vide och låga björkar. Stråtö-leken ligger inte långt 
från Storulvåns fjällstation och platsen är skyddad inom Vålådalens naturreservat. Här spelade 9 
hannar fångstkvällen den 8:e juni 2007. Pejlingen på Stråtön skedde den 12:e, 16:e och 18 juni. 
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Fångst och radiosändare 

Fåglarna fångades på lekplatserna med hjälp av slöjnät. Mest användes småfågelnät (maskstorlek 16 
mm) eftersom dubbelbeckasinerna lätt trasslar in sig i vadarnät (maskstorlek 30 mm) med risk för 
skador. Nackdelen med småfågelnäten var att en del beckasiner hann smita innan vi hann plocka loss 
dem.  

Fåglarna ringmärktes och biometriska värden samt blodprov togs på dem.  Den yttersta delen av en 
vingpenna, ca en cm, knipsades av med sax för att närmare undersökas under stereolupp. 
Tillsammans med en generell bedömning av fjäderslitage användes vingpennespetsarna för att 
åldersbestämma fåglarna (Sæther et al. 1994).  

Eftersom fångsten kom igång ganska sent under lekperioden, 8-9 juni, fångades tyvärr inga honor. De 
flesta honorna hade troligen redan försvunnit från lekplatserna vid det laget.  

 

Fig.3 Radiosändare som fästes kring fågelns ben. 

 Två slags radiosändare användes, dels 5 sändare som sattes fast på en ring runt benet på fåglar som 
uppskattades till att vara äldre individer (Fig. 3), dels 11 små sändare som klistrades fast på ryggen av 
fåglarna (Fig.4).  

Två av ryggsändarna klistrade vi först fast på en liten gasvävsplatta som sedan sattes fast på fåglarna 
med klister. Detta fungerade sämre då den ena sändaren troligen trillade av märkningskvällen och den 
andra ett par dagar senare. Vi lyckades inte hitta dessa sändare men de låg kvar i närheten av 
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lekplatsen och skickade signaler från samma ställe dygnet runt.  En tredje sändare slutade att skicka 
signaler efter fyra dagar. Men denna kunde inte spåras så troligen avvek fågeln från platsen. 

 

 

Fig.4. Radiosändarna fästes med klister på fågelns rygg. 

Sändarna vägde 2,0 gram (bensändarna vägde 2,7 gram) och verkade inte förorsaka några som helst 
problem hos de märkta fåglarna (Kålås et al. 1989).  Samtliga märkta fåglar dök upp på leken 
kvällarna efter att de fångats och försetts med sändare och fortsatte sedan spela, med ett undantag, 
under hela pejlingstiden. Sändarna har en garanterad livslängd på 48 dagar, men de kommer troligen 
att ha trillat av långt innan dess (bensändarna sitter dock kvar tills fågeln fångas igen och sändaren 
kan plockas bort). 

Under tio dagar efter märkningen av fåglarna pejlade jag de båda lekarna med omgivningar under 
dagtid mellan klockan 9 och 16. Jag pejlade också fåglarna på leken natten innan, för att kontrollera 
att sändarna fungerade och att fåglarna höll sig kvar vid leken.  Pejlingen skedde med hjälp av 
handhållen antenn och mestadels utfördes den av mig ensam. Positionen räknades ut genom att gå i 
en cirkelformad bana runt fågeln, riktningen togs ut med kompass och fågelns placering 
triangulerades fram på karta. Precisionen blir lite lägre när man triangulerar ensam eftersom fågeln 
hinner flytta sig medan jag traskar runt med antennen och tar ut tre riktningar. Signaler från sändarna 
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kan fångas upp med antennen på över två kilometers avstånd men är mycket beroende på hinder i 
terrängen som t ex träd eller fjällsluttningar (Kålås et al. 1989).  När möjlighet gavs stötte jag upp 
fåglarna för att få en mera exakt position. 

Fåglarnas positioner ritades in på kartor med hjälp av GPS-koordinater och kompassriktning. Sedan 
beräknades medelavstånd från fåglarnas position under dagen till leken och fåglarnas genomsnittliga 
förflyttning mellan olika platser under dagen. Förflyttningen under dagen uppskattades genom att ta 
det längsta avståndet mellan olika positioner fågeln haft då den pejlats under dagen. En ANOVA-
analys i statistikprogrammet SPSS utfördes för att se om det fanns någon statistisk skillnad mellan 
yngre och äldre fåglar med avseende på dessa parametrar. 

 

Resultat  

Högåsen: På Högåsen märktes nio fåglar med sändare den 9 juni 2007. Fågelns nummer hänvisar till 
den frekvens den fick vid pejlingen. Fåglarna nr 10,11 och 15 bedömdes som unga fåglar, nr 17, 25, 
26 och 27 bedömdes vara äldre fåglar På två fåglar, nr 13 och 20, bedömde jag åldern olika på 
vingspetsslitage respektive vid generell bedömning av fågeln så dessa fåglar är inte medräknade i 
tabellerna. Tre fåglar på Högåsen förseddes med sändare som fästes runt benet (nummer 25, 26 och 
27) de övriga fick sändare som klistrades på ryggen. 

Medelavståndet till leken var under dagen ca 400m (ca 410m för unga fåglar och ca 360m för gamla 
fåglar; Fig. 5). Fåglarna förflyttade sig i medeltal 740m under dagen (ca 850m för unga fåglar och ca 
580m för gamla fåglar; Fig 6). 

Stråtön: Vid Stråtön märktes sju fåglar med sändare den 8 juni 2007. Fågelns nummer hänvisar till 
den frekvens den fick vid pejlingen. Fåglarna nr 4,18, 24 och 29 bedömdes som unga, nr 14 och 28 
som gamla medan nr 5 inte gick att bedöma åldern på.  

Två av fåglarna vid Stråtön förseddes med sändare som fästes runt benet (nr 28 och 29). På nr 4 och 
5 fästes sändarna på en liten gasvävsplatta som sedan klistrades fast på ryggen de övriga tre fåglarna 
fick sändare klistrade direkt på ryggen. 

Troligen trillade nr 4:as sändare av redan första kvällen. Den låg kvar och gav utslag hela 
pejlingsperioden från samma ställe utan att någon fågel någonsin kunde stötas upp. Det gick inte att 
hitta sändaren trots idogt sökande av flera personer. Nummer fyra räknas därför inte med. Även nr 5 
tappade troligen sin sändare efter bara några dagar, även denna sändare låg kvar på samma position 
och gav utslag utan att någon fågel kunde stötas upp. Nr 5 är medräknad i tabellerna fram tills att 
sändaren misstänks ha trillat av. 

Medelavståndet till leken var här 260m (ca 260m för de unga och ca 250m för de gamla; Fig. 5). 
Fåglarna förflyttade sig i medeltal 350m under dagen (ca 355m för de unga och ca 330m för de 
gamla; Fig. 6) 
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Fig. 5. Det genomsnittliga avståndet mellan fåglarnas dagsposition vid pejlandet, till respektive lek. 
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Fig.6 Fåglarnas genomsnittliga förflyttning under dagen.  

Det var ingen statistisk skillnad mellan unga och gamla fåglar varken det gäller medelavstånd till 
leken (ANOVA F=0,483 df=2 p=0,632) eller genomsnittlig förflyttning under dagen (ANOVA 
F=0,901 df= 2 p=440). Däremot finns det statistisk signifikans för skillnaderna mellan de två lekarna 
då det gäller fåglarnas förflyttning under dagen (ANOVA F=8,228 df=1 p=0,019). 

Vid båda lekplatserna befann sig fåglarna oftast inom en kilometers radie från lekplatsen vid 
tidpunkterna för pejlingen. De flesta fåglarna hittades oftast nära varandra på begränsade områden, 
ofta så nära varandra att det inte gick att urskilja vilken individ man pejlade. Här skiljde sig lekarna 
lite åt (se bilaga 1). Vid Stråtön användes oftast samma ”dagviste” för fåglarna under hela 
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pejlingsperioden, medan fåglarna vid Högåsenleken var lite mera utspridda och de flyttade sig från 
myrens södra sluttning till den norra mot slutet av pejlingsperioden. Jag har markerat dessa 
”dagvisten” ungefärligt på kartor, se bilagor 2 och 3. 

 

Diskussion 

Ur naturskyddssynpunkt är det viktigt att ta reda på i vilka områden dubbelbeckasinerna rör sig när de 
inte är på lekplatsen. Oftast skyddas endast lekplatsen men eftersom dessa fåglar har så specialiserade 
krav på lättillgänglig, energirik föda kan det vara lika viktigt att skydda deras födosöksområden. 

Natten före pejlingsdag pejlde jag lekplatsen. Nästan alla nätter kunde samtliga hannar som senare 
pejlades under dagen inräknas på leken. Dubbelbeckasiner är troligen ganska trogna en viss lekplats, 
men det finns uppgifter om att hannar som misslyckas på en lek ger sig av för att pröva lyckan på en 
annan plats. Pejlingen skedde mot slutet av lekperioden, inga eller endast några få honor fanns kvar 
på lekarna, men detta verkar inte ha drivit just de här hannarna till att söka bättre lekplatser. Mot 
slutet av pejlingsperioden tappades kontakten med några fåglar vid lekplatserna. Om detta beror på 
att radiosändarna trillat av eller slutat fungera, eller att fåglarna avvikit från platsen går inte att säga. 

Vid både Högåsen och Stråtön höll sig fåglarna dagtid inom ett relativt snävt område runt leken. 
Skillnaderna mellan unga och gamla fåglar i medelförflyttning under dagen gick inte att få någon 
statistisk signifikans på. Materialet var litet och dessutom är lokalerna så olika. Vid Stråtö-leken 
samlades fåglarna på ett begränsat område ett par hundra meter rakt nedanför leken vid Handölan, ett 
område med kvarliggande snölegor och glesa björk- och videsnår. Vid Högåsen-leken var fåglarna 
mera utspridda, de flesta fåglarna vistades först söder om leken i ett område med smältande snölegor 
och glesa björkbestånd, de flyttade sedan till norra sluttningen där det fortfarande låg kvar snö 
fläckvis. Kanske hade marken på södra sluttningen börjat bli för torr. På Högåsen behövde fåglarna 
flytta sig över mossen därför är det inte konstigt att deras medelförflyttning blir längre än vid 
Stråtön.  Både vid Stråtön och Högåsen befann sig fåglarna ofta nära varandra under dagtid. Detta 
betyder troligen att området att söka föda i är begränsat och att fåglarna därför tvingas att vara nära 
varandra.  

Radiosändarna verkade inte störa fåglarna och de var lätta att sätta fast. Att sätta fast sändaren på en 
bit gasväv som sedan sattes fast på fågelns rygg fungerade sämre, de två som sattes fast på det viset 
trillade av första respektive tredje leknatten. Bensändarna fungerade bra och verkade inte störa 
fåglarna, problemet med dem är att de ju inte trillar loss av sig själv utan måste tas bort vid eventuell 
återfångst av fågeln. 

Pejlingen fungerade bra, men det hade varit bättre att  vara flera personer som pejlade samtidigt. Då 
hade det varit lättare att urskilja individer och man hade fått en säkrare position av fåglarna. Ett 
alternativ är att använda fasta mottagare som registrerar fåglarna under dagen. Sådana finns nu på 
fågelstationen och kan förhoppningsvis användas vid nästa säsongs pejling. Manuell pejling kommer 
ändå att behövas. 

Fortsatt pejling av samma lekar nästa säsong skulle visa om fåglarna väljer ungefär samma platser att 
leta föda på eller om de byter plats beroende på hur väder och snösmältning påverkar marken och 
daggmaskförekomsten. Om fåglarna väljer ungefär samma platser vore det mycket intressant att 
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undersöka t ex jord och maskförekomst och jämföra mellan lekarna. Det vore också intressant att 
även pejla vid andra lekar för att se om fåglarna där också håller sig till några begränsade platser 
under dagtid. Om pejlingen fortsätter nästa säsong så bör man starta tidigare så att även honor fångas 
och pejlas. I så fall kan man kanske hitta bon och undersöka var honorna letar mat när de inte ruvar.  
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Bilaga 1. Pejlingslogg 

Högåsen 

Nr 10: ung hanne, pejlas på leken natten mellan 13-14/6. Befinner sig inom dagviste 1: 14/6  
dagviste 2: 17/6. 

Nr 11: ung hanne, pejlas på leken nätterna mellan 12-13/6, 13-14/6 samt 18-19/6. Befinner sig inom 
dagviste 1:13/6 och 14/6, dagviste 2:17/6 och 19/6. 

Nr 15: ung hanne, pejlas på leken nätterna mellan 12-13/6 och 13-14/6. Befinner sig inom dagviste 
1:14/6 och 15/6, dagviste 2: 17/6. 

Nr 13: hanne av obestämd ålder, pejlas på leken nätterna mellan 12-13/6, 13-14/6 samt 18-19/6. 
Befinner sig inom dagviste 1: 14/6 och 17/6. Befinner sig utanför de två dagvistena 13/6 och 18/6, 
den 13e befinner han sig dock närmare dagviste 1 och den 18:e befann han sig närmare dagviste 2. 

Nr 20: hanne av obestämd ålder, pejlades på leken nätterna mellan 12-13/6, 13-14/6 samt 18-19/6. 
Befinner sig inom dagviste 1: 13/6 och 14/6, dagviste 2: 17/6 och 19/6. 

Nr  17: gammal hanne, pejlades på leken nätterna mellan 12-13/6 och 13-14/6. Befinner sig inom 
dagviste 1: 13/6  

Nr 25: gammal hanne, pejlades på leken nätterna mellan 12-13/6, 13-14/6 samt 18-19/6. Befinner 
sig inom dagviste 1: 13/6 och 14/6. Befinner sig inom dagviste 2: 17/6 och 19/6 

Nr 26: gammal hanne, pejlas på leken nätterna mellan 12-13/6, 13-14/6 samt 18-19/6. Befinner sig 
inom dagviste 2: 13/6 och 19/6. Den 12/6 och 17/6 befinner han sig nära dagviste 2.     
Nr 27: gammal hanne, pejlas på leken nätterna mellan 12-13/6, 13-14/6 samt 18-19/6. Befinner sig 
inom dagviste 1: 13/6 och 14/6   

Stråtön 

Nr 18: ung hanne, pejlades på leken nätterna mellan 11-12/6,15-16/6 samt 17-18/6. Befann sig inom 
dagvistet 16/6 och 18/6 

Nr 24: ung hanne, pejlades på leken nätterna mellan 11-12/6, 15-16/6 och 17-18/6. Befann sig inom 
dagvistet 12/6 och 18/6 samt strax norr därom 16/6 

Nr 29: ung hanne, Pejlades på leken nätterna mellan 11-12/6, 15-16/6 samt 17-18/6. Befann sig 
inom dagvistet 12/6 och 18/6 samt strax söder därom 16/6 

Nr 5: hanne av obestämd ålder, Pejlades på leken natten mellan 11-12/6, han pejlades söder om 
leken 12/6 sedan trillade nog sändaren av eftersom den hela tiden gav utslag från samma ställe vid 
leken utan att någon fågel kunde stötas upp. Liksom nr 4 var denna fågel försedd med en radiosändare 
som klistrats på en liten gasvävsplatta. 

Nr 14: gammal hanne, Pejlades på leken nätterna mellan 11-12/6, 15-16/6, samt 17-18/6. Befinner 
sig inom dagvistet 18/6 och strax söder därom 12/6 och 16/6 
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Nr 28: gammal hanne, pejlades på leken natten mellan 11-12/6, 15-16/6 samt 17-18/6. Befinner sig 
inom dagvistet 12/6 och16/6, samt strax ost därom 18/6.              
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Bilaga 2. Karta Högåsen Leken är markerad. Dagviste 1 markerar ett område där de flesta fåglarna 
pejlades flera gånger de  första dagarna jag pejlade vid Högåsen. Dagviste 2 markerar ett område dit 
allt fler fåglar flyttade sig och uppehöll sig de senare dagarna jag pejlade i området. 
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Bilaga 2. karta Stråtön Leken är markerad. Dagviste markerar ett område där de flesta fåglarna 
pejlades flera gånger under de dagar jag pejlade i området.  

 

 

 

 

 


