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Anteckningar om hlåhakens (Luscinia svecica (L))
och såvsparvens (Emberiza schoeniclus (L"))
nordiska raser"
AV CARL-FREDRIK L UNDEVALL
(With a Summary in English: Notes on the Scandinavian Races of the Bluethroat
(Luscinia svecica (L.)) and the Reed-Bunting (Emberiza schoenichus (L.)).)

I den intressanta artikeln om "Fuglelivet i Harjedalen",
beror D:r FINN SALOMONSEN (1949, p. 6 & p.17) bl.a. de nordiska
raserna av blåhaken, Luscinia s. S'&ecica (Lin.) och Luscinia
svecica gaetkei Kleinschmidt, samt savsparven, Ernberiza s.
schoeniclus (Lin.) och Ernberiza schoeniclus steinbache1·i Dementiev (tidigare septentrfonalis Brehm). H~trnedan framlagda anteckningar om de båda fågelarterna kunna mojHgen vara av
interesse for den fortsatta debatten om de båda anforda fågelarterna och deras geografiska variation inom Skandinavien.
Betråffande de nordiska raserna av savsparven har jag
endast varit i tillfalle att undersoka ett relativt litet material,
tillgangligt i Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Men ifråga
om undersolrningen av de nordiska blåhakarna har jag haft tillgång till ett relativt stort antal fåglar, erhållna dels från Nordskandinavien, svenska Lappland och norska .B1 innmarken, dels
från Dovre och sOdra Norge. Slutligen ha i m\gra fall blåhakar
erhållna under fiyttningen i sOdra och mellersta Sverige blivit
granskade. Materialet har sålunda utgjorts av ett 140-tal skandinaviska fåglar i Riksmuseet (71 exemplar), i Zoologisk Museum
i Oslo (62 exemplar) samt i Goteborgs och l\falmo museer (sammanlagt ett 10-tal). Av de senare h~trstamma en hane och en
hona från Tromsø, medan av de återstående sammanlagt fyra
blåhakar erhållits från sydv~tstra Sverige.
Bestamningen av tre av dessa syd vastsvenska blåhakar de ha av mig bestamts till gaetkei - kritiseras av SALOMONSEN
i den ovan berorda artikeln, varjfi,mte SALOMONSEN uttalar sig
kritiskt over att jag
stick i stav med bl. a. sådana auktoriteter som D:r F. STEINBACHER (1935) och British Ornithologists
velat bibehålla den diskutabla gaetkei i en forUnion (1937)
teckning av år 1940-41 (LUNDEVALL 1942). Hartill kan sfigas,
att av de från v~'tstra Sverige (Bohuslan) under fiyttningstiden
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erhållna blåhakarna uppvisar en - från Grohed - tydliga avvikelser från samtliga i Riksmuseet jamforda blåhakar, vilka
uppenbarligen alla tillhora nominatformen. Grohedsexemplaret
ar påfallande morkt, betydligt morkare an någon av blåhakarna
i Riksmuseets nordiska samling. Vinglangden ar 78 mm (enl.
SALOMONSEN 78.5), vilket nog - lindrigt uttryckt
ar en smula
i overkant for Luscinia s. suecica. HARTERT (1903-10) anger ju
nominatformens vinglangd till 74~77 mm (32 c) c) ad.), medan
vinglangden hos 25 0 0 av gaetkei nppgives vara 76-81 mm.
Och femton av mig undersokta honor från blåhakens nordskandinaviska område (det ar har fråga om nominatformen)
ha en vinglangd av endast 70-72 mm. Dock ar vinglangden
for de tre i vastra Sverige erhållna honor jag undersold 78,
77 och 74 mm. Två av dessa honor aro påfallande rnorka till
fargen, medan den tredje, som enligt etiketten erhållits i Malmo
den 28. 8.1852 och varit utstalld i Malmo museums skådesarnling
under en foljd av år, påtagligen ar solblekt. Det ar de två forstnamnda honorna som jag bestamt till gaetlæi, och jag anser
nu att aven malmoexemplaret sannolikt tillhor sagda form.
Resultatet av undersokningen av det rikhaltiga blåhakematerialet i Zoologisk Museum i Oslo, på vilket jag stOder
min uppfattning om gaetkei, framgår kanske tydligast av foljande tabeller och diagram utan for många kommentarer.
I tab. 1-2 redovisas for vinglangden hos de norska blåhakarna, for hanarna resp. for honorna. Fåglarna ha sarn111anforts i grupper med h~tnsyn till den tid punkt på året, under
vilka de erhållits.
Aven fyndplatserna Mo angivna i varje sttrskilt fall (tab. 1).
Lagger man hartill, att det i Goteborgs Naturhist. Mus.
finnes en nordnorsk blåhakehane i något sliten drakt, erhållen
vid Tromsø 17. 7. 1868 och med vinglangden 71 mm, bliva
måtten:
11 c) c) från Nordnorge (71) 74-76 mm. Medeltal 74.3111m
33 c) c) från sOdra Norge (7 4) 76-80 mm. Medeltal 78.2 mm
En intressant jamforelse ger harvidlag aven blåhakarna
från nordligaste Sverige. Måtten aro:
49 d c) från norra Sverige (70) 72-77 mm. lVIedeltal 74.3 mm
Dessa fåglar ha erhållits från Torne och Lule lapprnarker
utom i två fall. I det ena ttr det fråga 0111 en hane från Storu-
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Tabell 1.
Vinglangden hos 43 norska blåhakar, rfrf (i mm).

Length of wing in millimetres in 43 Norwegian Blueth1·oatsJ rfrf.

74 75 76 77 78 79 80
Maj;
Juni;

Nordnorge,

Juli;

Aug.;
Sodra Norge, Maj;

Juni;
Juli;
Aug.;
Sept.;

Sørv aranger ...........
Indset, Bardo ..........
Sørvaranger ...........
Varanger .............
Loppen . . . ............
0. Pasvik ..............
Polrnak ................
Øksfjord ...............
Ø. Aker ...............
V. Aker ...............
Fokstua, Dovre ........
Bo bak en, Kvikne ......
Fokstua, Dovre ........
Gausdal, Dovre ........
Hallingdal, Dovre .....
Gausdal, Dovre ........
V. Aker ...............
Kragerø ......... . . . .

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

3
3
1

6

6
1

3
1

man, skjuten 23. 5. 1948, och i det andra en hane från Umeå,
erhållen den 25. 9. 1926. De senare ha båda måtten 74 mm.
For honorna ser tabellen ut på foljande satt:
Tahell 2.
Vinglangden hos 19 norska hlåhakar,

99 (i mm).

Len,qth of wing in. millinietres in 1.9 Norwe,qian BluethroatsJ 99.

70 71 72 73 74 75 76
Nordnorge,

-

Juni;
Juli;
-

-

-

-

-

-

Aug.;

Sodre Norge,

-

-

-

-

-

Sept.;

Malsjok, Tanen ..
Bondø, Laxefjord.
Porsanger .......
Loppen ..........
0. Pasvik ........
Tvervandet ......
Fokstua, Dovre ..
Oslo .............
Gausdal, Dovre ..
Øieren ..........

77

78

1

1
2

i

2
1

1
1
1
1
i

3
'

1
2
1

1
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Hartill kan laggas en nordnorsk blåhakehona, erhållen vid
Tromsø 17. 7. 1868 och med vinglangden 71 mm (i Goteborgs
Mus.) Måtten bliva:
9 99 från Nordnorge 70-72 mm. Medeltal 71.1 mm.
10 99 från sOdra Norge 74-76 (78) mm. Medeltal 75.6 mm.
Motsvarande mått aro for honorna i Riksmuseet:
20 99 från norra Sverige 69-73 (74) mm. Medeltal 71.3mm.
Materialet har erhållits i Torne och Lule lappmarker utom
i ett fall, en hona från Frostviken i nordligaste Jamtland, skjuten 10. 8. 1908 och med vinglangden 70 mm.
Om man i en grafisk framstanning vill återge dessa siffror
och darvid i vertikalplanet - "y-linjen"
anger antalet fåglar
samt i horisontalplanet eller "x-linjen" framstaller vinglangden
i millimeter, erhåller man foljande bild av det nndersokta
materialet (p. 34). Den vanstra figuren visar hanarnas vinglangd och den t.ill hoger honornas. De svartade staplarna beteclrna exemplaren från norra och de vita staplarna exemplaren från sOdra Skandinavien.
Diagrammen visa tydligt nog, att fåglarna från sOdra Norge
aro storre an dem från norra Norge och Finnmarken. Den ungefarliga grttnsen ligger vid 76 mm for hanarna och vid 73 mm
for honorna. En utbredningskarta, på vilken det undersokta
materialet lagts in, får, om dessa mått tillampas, det utseende
som kartan fig. :J, p. 35, visar. (Obs. De båda hanarna med
76 mm:s vinglangd har på kartan båda markerats med oppen
ring. Do ovriga - hanarna med 77 mn1:s eller langre vinglangd
och honorna med storre vinge an 73 mm
har på kartan betecknat medelst fylld ring).
De undersokta blåhakarna från sOdra Norge skilja sig ttven
med avseende på fjaderdrakten något från de nordnorska. Detta
framgår av tabell 3. De jamforda fåglarna aro 8 c) c) från Nordnorge och 7 långvingade
från Dovre, alla i vårdrakt (p. 36).
Givetvis aro alla dessa karaktarer något relativa. Det kan
vara svårt att saga hu r mycket det blåa på strupen glanser
i de olika fallen, h ur mycket morkare framrygg den och den
blåhaken har vid jamforelse med den och den etc. Jag kan
dock namna, att jag med de i tabell 3 angivna relativa draktkaraktarerna mycket val kunde avgora om blåhakarna i Oslosamlingen tillhOrde den sydliga eller den nordliga populationen.
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Fig. 1. Diagram, visande vinglangden hos 91 d'd' och 42 S2S2 av L'uscinia svecica, hanarna till vttnster och honorna till hoger. A. visar fåglarna
från Nordnorge (i Zool. Mus., Oslo och Nat. Mus., Goteborg'), B. Riksmuseets
blåhakar från Lappland, Vasterbotten och norra Jam tland och C. blåhakarna
från Dovre och ovriga Sydnorge. D. visar t. v.1 d' från sodra Jamtland (i
Nat. ~fos., Gbg.) och t.h. 3S2? från sydvastra Sverige (i Mus. Gbg. och Malmo).
Siffrorna inom staplarna betecknar medel vinglangden i de olika fallen.

Diagram, showing ~length of wing in 91 d'd' and 42 S?S2 of Luscinia
svecica, males to the left and females to the right. A. shows the birds froni
N. Norway. B. the Bluethroats (in Riksrnuseurn, Stockholm) from Lapland,
Vasterbotten and N. Jlimtland (N. Sweden) and C. the Bluethroats from
Dovre and the rernaining S. Nordway. D. skovs to the left 1 d' from S.
Jamtland and to the right 3 9S2 from SW. Sweden. The figu1·es in the piles
refer to average length of wing in the different cases.
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Fig. 2. Karta, visande de undersokta norska blåhakarnas utbredning. Varje ring eller
del av ring betecknar ett exemplar, utom
den stora, fyllda ringen i mellersta Dovre,
som betecknar inte mindre an 25 långvingade blåhakar.

Map, showing the distribution of' the Norwegian Bluethroats exmnined. Every circle or
part of' circle represents ane specimen, except
the large fillecl cir'cle in central Dov1·e, which
represents no less than 26 long-winged Bluethroats. Open circles represent short-vinged
specimens.

Jag bad darvid museets bestyrer ALF VV OLLEBAEK kontrollera de
for mig inte synliga etiketterna. Synintrycket var så starkt, att
jag inte i ett enda fall behovde tveka om var fåglarna hOrde
hemma.
Slutligen har jag undersokt vingspetsarna, som, senast av
3*
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(1944), angives skola vara for c) av Luscinia s.
svecica 10-16 och for 9 9-14 mm samt for L. s. gaetkei 0
15-19, 9 14-17 mm. Jag har ingen anledning att soka gå
in på detta amne, men tror mig dock - i likhet med bl. a.
SALOMONSEN - kunna forstå, att vingspetsarnas langd inte bOra
få tillmatas någon storre - om alls någqn - betydelse som
raskaraktar i "fallet gaetkei". Sålunda kan sagas, att medan
vingspetsarna hos de båda tidigare namnda synnerligen kortvingade blåhakerna från Tromsø (i Goteborgs museum) aro for
16.5 resp. for 9 17 mm, så aro de for fiera av hanarna av
eljest utpraglad gaetkei-typ (med intill 80 mm:s vinglangd) enPAUL HENRICI

o

Tahell 3. Olikheter i fjåderdråkten hos hlåhakar från norra resp. sodra
Norge. Undersokningen avser hanaras vårdrakt.

Differences in the plU?nage of Bluethroats fr01n N. resp. S. Norway. The
investigation concerns males in spring.
8 c!'c!' från Nordnorge
(vinglangd 74-7{-) mm).

7 cJ'cJ' från sodra Norge
( vinglangd 77-80 mm).
Strupen mattat blå, men mindre
Strupen ar intensivare blå och starstarkt glansande an de sydnorska
kare glansande an hos de nordblåhakarnas.
norska blåhakarna.
Huvudets oversida och framryggen
Huvudets oversida och framryggen
aro ljusare an hos de sydnorska.
åro påfallande morka.
( Ej så ljust superciliarstreck som
hos fåglarna från Nordnorge.
Hand- samt armpennornas och fr.a.
Genomgående
~ vingtåckarnas kanter aro (genomkarak tarer
gående) morkare.
N ågot bredare svart band over
1
l brostet.

I

dast 15-15.5 mm. Hos de två vastsvenska, relativt långvingade
honorna (den från lVIalmo resp. en från Skår i Goteborgs skargård) aro vingspetsarnas langd 14 mm och for den tredje ovan
omtalade vastsvenska honan (från Bjorko) 16.5 mm.
Det bOr tillaggas, att, såsom SALOMONSEN (1949, p. 17) mycket riktigt påvisar, vingarnas "grad av slitenhet" i t. ex de
fall då de undersokta fåglarna erhållits under den senare delen
av haclrningstiden inverkar på bedomningen av blåhakens
båda skandinaviska populationer. Det måste dock sagas, att
denna inverkan ar mindre an man kan tro. Det ar namligen
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endast de enligt tabellerna mest kortvingade blåhakarna som
ha slitna vingspetsar och detta galler lika for de syd- såval
som for de nordskandinaviska fåglarna.
Vid en sedan ovanstående skrivits foretagen "efterkontroll"
av såval Oslo- som Stockholmsmaterialet ha efter utgallring
av de slitna fåglarna foljande siffervarden erhållits:
35 c) c) från norra Sverige 72-77 mm. Medeltal 74.5 mm.
6 c) c) från Nordnorge 74-76 mm. Medeltal 74.8 mm.
31 c) från sodra Norge 77-80 mm. Medeltal 78.4 mm.
10 9 9 från norra Sverige 70-73 (74) mm. Medeltal 72.3 mm.
4 9 9 fran Nordnorge 71-72 mm. Medeltal 71.8 mm.
9 9 9 från sOdra Norge 75-78 mm. lVIedeltal 75.8 mm.
(Jamfor siffrorna p. 31 och 33 !)
Skillnaden mellan de sydnorska resp. nordskandinaviska
blåhakarna ar alltjamt lika bestiekande.
Det fortjanar framhållas, att blåhakens utbredning på den
skandinavislrn halvon ar nara nog bicentrisk. Blåhaken saknas
visserligen inte helt i mellersta Norge, men ar dock betydligt
sparsammare dar an inom stora delar av Dovre och i Norges
langst norr ut belagna delar. I Sverige ar utbredningsområdet
visserligen sammanhangande, men annu så långt som i Titrnatrakten, darjag sommaren 1939 forde anteckningarom fågellivet,
finner man den långtifrån i alla fjalldalar. Xven i Jamtlands fjalltrakter aro blåhakens forekomster i viss mån begransade, och i
Harjedalen-Dalarna måste den nog betecknas som synnerligen
ovanlig (jfr. harom SALOMONSEN 1949, p. 17). Intressant vore att
få artens utbredning klarlagd i detalj och samtidigt få gransen
faststalld mellan de båda populationerna. Markligt ar, att en blåhake från sOdra Jamtland befunnits ha en vinglangd av 80 mm.
Exemplaret ar en hane från Oviksfjallen, daterad 1. 7. 1912.
Fågeln ingår i Goteborgs museums kollektion. En hona från
nordligaste Jamtland (i Riksmuseet) har daremot, såsom redan
namnts, vingfangden 70 mm.
De ehållna siffervardena aro ifråga om de norska fåglarna
intressanta nog. Om jag darfor får gora tillag·get, att det "ligger
någonting i gaetlæi" och att denna form forvisso inte låter sig
avlivas utan diskussion, må detta kanske vara mig forlåtet.
Ett par av de uttalanden som STEINBACHER gor i samband
med sin undersokning av svenska och norska blåhakar ha for

o
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ovrigt forvåna;t mig. Detta galler inte minst ett antagande som
denne forskare gor ifråga om de så gott som undantagslOst
långvingade blåhakar som bl.a. anfores av BANZAF for Greifswalder Oie och av HARTERT for t. ex. Helgoland och Holland,
samtliga flyttfåglar. Det var som bekant redan
basis av ett
dessa trakter insamlat blåhakematerial som KLEINSCHMIDT
uppsfallde rasen gaetkei. KLEINSCHMIDT antog att dessa fåglar
kornmit från sodraNorge. Harom
STEINBACHERordagrannt:
"Sie (de talrika exemplaren
konnen sehr wohl weiter aus
Osten gekornmen sein, wo sich bereits robusta befindet". Luscinia
svecica 1·olnista i:tr emellertid en ras av
som huvudsakligen forekommer oster om Ural. Den har liksom
kornmande

vars hane bl.a. karakti:triseras av en
och i stort antal skulle forirra sig till
inte denna STEINBACHERS

Ett
svagare nummer
svecica
Lir nog, vilket SALOMONSEN
p. 6)
visar den nordiska
Emberiza schoeniclus
Brehm (eller
steinbacheri
Trots att åtminstone Riksmuseets ma-

over
av
i Riksmuseet omfattade vid min
av
detsamma år 1941
hålften var nordsvenska
ktlften hade
från olika
exemplar som eventuellt
konstant olikhet kunde
om halsringens
som inte hos något
enda exemplar var rent vit, utan nppvisade flera eller farre
"avbrott" i form av brunaktigt tecknade fjLtderspetsar. Då steinbacheri sagts vara karakteriserad av en något grovre och kraftigare nabb i:tn nominatformen, rnLtttes samtligas nabbar och
ji:imfordes ingående. Synnerligen obetydliga variationer konsta-
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terades. Ifråga om nabblangden bestitmdes medeltalet for fåglarna från Nordskandinavien liksom for de sydsvenska, och
ja, resultatet var anmttrknjngsvart nog: skillnaden befanns
vare 0.1 eller 1 / 10 -del millimeter!
SlutUgen besUtmdes fåglarnas s. k. Sclmabelhoheindex, d. v. s.
nabblangden dividerad med nabbhOjden. Lilrn klen framgång'
dar. Någon som helst skillnad emellan de ungefar tio savsparvarna från norra
och de ungefar tio
var ej iakttagbar.

SUMMARY IN

An account is given of an
of ahout 140 Scandinavian
and 20 S·wedish uet~u--m1Lrnn11"
Luscinia
Eniberiza schoeniclus
vVhile on one hand Dr. FRIEDRICH
Dr. Frn:;:;i SALO:MONSEN
and B. 0. U.
1937, p. 401) say that Luscinia svecica gaetkei Kle1nschm.
is a synonym to L. s. svecica, it is stated here that the Bluethroats in the
south of
differ in reality from those in the north of
in
regard partly to the
and partly to the
of the vdng. The
Bluethroats of S.
are
darker than those of N.
and in adult d' in spring· the throat is characterized
a somewhat
blue colour and stronger gloss. Remarkable is also that 42 of the J3 Bluethroats that have been obtained from the south of
are more
tlrnn the 21 Bluethroats that have been ohtained from N. ''""""'~"
In 11 rfd' from N.
74-76 mm
74 3) and
in 33 rf d' from S.
In 10 S2S2 fi:om
N.
is 70-72 n'lm
age 71,1), resp. 74-76 (78) mm
In one d"' and three S29 from
SW. Sweden it is 78 resp. 74, 77 and 78 mm. In one r]' from Jarntland the
wing is 80 mm. For the rest the Bluethroats of northern Sweden agree
with those of N.
The length of the wing is for 49 rfd' in Nat. Hist. Mus. in Stockholm
(70) 72-77 mm
for 20 S:S2 from N. Sweden in the same
collection 69- 73
See further the figures, the rnap
and the tables in the text.
The Bluethroats that have been obtained from the migration in e. g.
Heligoland and Holland are considered
the author to be specimens
from the south of Nonvay ( or ,qaetkei), and also tbe four hirds ohtained
in SW. Sweden.
Concerning the Reed-bunting it is shown that 10 specimens from N.
1
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Sweden and 10 from S. Sweden in the Mus. Nat. Hist. of Stockholm quite
agree. The bills are not weaker in the former than in the latter and as
to the length of the bill the difference is as small as 0.1 mm (average).
The Reed-bunting described for northern Scandinavia, Embe1·iza schoeniclus
steinbacheri Dementiv, will consequently be a synonym to Emberiza s.
schoeniclus.
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