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Under oktober 2001 upptäcktes en nötväcka i Hemlunda, just väster om Piteå på Piteälvens sydsida. Eftersom 

det diskuterades rastillhörigheten av fågeln på NOF:s hemsida, några ansåg det vara en typisk sibirisk nötväcka 

av rasen asiatica, beslöt jag mig för att åka dit den 14 oktober och ta reda på den saken. Min grundtanke var, 

att den ses i Norrbottens län bevisar inte att det är den sibiriska rasen. Eller annorlunda uttryckt; dyker det upp 

flera nötväckor runt om i länet samtidigt torde det röra sig om den sibiriska rasen, dyker det bara upp ett eller 

fåtal exemplar är det betydligt mer tveksamt vad rastillhörigheten beträffar. 

 

Då jag först kom till platsen studerade jag nötväckan i handkikare och tubkikare länge. Nötväckan studerades 

mellan 12.45-15.00. Jag fick genast intrycket av att detta rörde sig om nominatrasen, den i södra Sverige 

förekommande europaea. Storleken stämde inte alls med den normalt förekommande rasen här i norr som är 

asiatica. Nötväckan observerades tillsammans med bl a talgoxe, talltita, blåmes, pilfink och svartmes. Så 

storleken kunde lätt avgöras. Jag kontaktade Inga och Jan-Erik Johansson på vars fågelbord nötväckan sökte 

solrosfrön. Jag fick deras tillstånd att sätta upp ett nät för att fånga nötväckan. Det gick ganska fort att fånga den 

tillsammans med fyra talltitor och sju talgoxar. Samtliga fångade fåglar ringmärktes. Här fick jag hjälp av 

Andreas Livbom, Johan Gelting-Nyström och Lars Sandberg som dykt upp. Märkningen och mätningen gick fort 

med deras hjälp. 

 

Beskrivning 

Nötväckan på fågelbordet var talgoxestor. Rasen asiatica är mindre, ungefär talltitestor. Både talgoxe och talltita 

förekommer regelbundet vid fågelbord runtom i hela länet, så jämför med dem. Dessutom uppfattade jag 

ryggfärgen inte vara så ljust grå som den är hos asiatica. Vidare hade denna individ en lätt rostbrun ton på 

flanker och buk, mer intensivt rostbrunt på undergump. Just det rostbruna på flankerna och buken har jag inte sett 

hos någon individ av rasen asiatica även om det kan förekomma i viss utsträckning enligt litteraturen. Det 

rostbruna på undergumpen delar båda raserna. Denna rostbruna färg på flanker, buk tyder dessutom på att det 

troligen är en hona (rasen europaea). Vidare såg näbben ut att vara för stor för att kunna vara asiatica. Inte bara 

proportionellt större utan bara stor, helt enkelt för framträdande. Tunt smalt vitt streck ovanför det svarta 

ögonstrecket. En liten tunn vit bård över näbben i pannan. Dessa vita teckningar finns, i olika omfattning, även 

hos de europaea jag fångat och ringmärkt i Knutby, Uppsala. Hos rasen asiatica, de exemplar jag sett tidigare, 

har dessa vita teckningar alltid varit mer framträdande än hos denna individ, men jag anser dem ändå vara 

användbara endast som komplement vid rasbestämning. Åldersbestämning ej möjlig denna tid på året mig 

veterligen, så jag anger därmed åldern som född 2001 eller tidigare. Jag tog mått på vinge samt näbblängd (till 

skalle=s). Vinge 87 mm. Näbb (s) 21,1 mm. Dessa mått faller väl innanför de som anges för rasen europaea men 

väl utanför de som redovisas för rasen asiatica. Se Tabell 1. Måtten anger ingen grund för könsbestämning av 

denna nötväcka. Rasen asiatica, som förekommer runt Ural och öster därom, är tydligt mindre (minsta rasen i 

Västpalearktis) än europaea (största rasen i Västpalearktis), har tunn, fint avsmalnande näbb samt ljusare blågrå 

ryggfärg och vitare undersida. 

 

Tabell 1 

Mått hämtade ur Lars Svenssons Identification Guide to European Passerines. 

 europaea  asiatica 

vinge m 87-92, f 83-88 m 75-83, f 72-82 

näbb m 19.1-21.8, f 18.1-21.3 m 16.3-20.1, f 15.3-20.0 

 

Mått hämtade ur Stanley, Cramp et. al. The Birds of Western Palearctic Vol. 7. 

 europaea  asiatica 

vinge m 86-93, f 84-89 m 76-83, f 75-82 

näbb m 19.6-23.0, f 20.6-22.8 m 17.9-19.9, f 18.5-19.7 

 

m = male (hanne), f = female (hona). 

 

Läte och föda 

Då nötväckan släpptes efter ringmärkning och mätning hördes de så arttypiska ”vädd vädd vädd” ett uttryck för 

fågelns oro. Under födointaget vid fågelbordet och under flygturerna med frön i näbben var fågeln helt tyst. Jag 

känner inte till någon skillnad på lätena hos de båda raserna europaea eller asiatica. Både på Internet och 

muntligt har jag sett/hört att de båda raser som här beskrivs skulle föredra olika mat/frön vid fågelborden. Det är 

inget jag lagt märke till men som alltid är det bäst att avvakta studier på området innan man uttalar sig för 

kategoriskt. 



 

Tidigare erfarenheter 

Jag har sett rasen asiatica vid minst tre tillfällen (minst 4 fåglar) i Kiruna C och Laxforsen, Jukkasjärvi under 

1970- och 1980-tal. Alla under s k invasioner. Jag har även vid flera tillfällen sett det häckande paret (2 adulta) i 

Koskullskulle under 1990-talet. Rasen  europaea är jag uppväxt med norr om Stockholm och jag ser den årligen i 

södra Sverige då jag skådar där. Men jag beslöt mig för att kontakta Håkan Tyrén i Koskullskulle som visat mig 

det häckande paret där och dessutom ringmärkt en nötväcka av rasen asiatica. De mått Håkan tog på asiatica den 

28 mars 1999, vid ringmärkning, är följande: Vinglängd 80 mm. Näbb (s) 16,3 mm. Måtten faller helt och hållet 

inom de för rasen asiatica enligt Tabell 1. 

 

Förekomst och kort diskussion 

Nominatrasen Sitta europaea europaea förekommer i Skandinavien (i Sverige upp till Dalälven) och i östeuropa 

och är mycket stationär. Den sibiriska rasen Sitta europaea asiatica förekommer i västra Ryssland och i Sibirien. 

Även den är normalt sett stationär men kan företa regelrätta invasioner under höstar och vintrar mot väster och då 

till bl a norra Skandinavien. Detta bl a 1995, 1983, 1976, 1968 och vid ytterligare tillfällen. Det är efter sådana 

invasioner som det stannar kvar fåglar hos oss i norra Sverige, t o m för att häcka. Häckningar är konstaterade i 

Lule lappmark (2 gånger), Pite lappmark (1 gång) och i landskapet Norrbotten (2 gånger). Ytterligare raser 

förekommer i Europa och i Asien men de diskuteras inte här. Ett fåtal nötväckor ses nära nog årligen i vårt län. 

Denna nu beskrivna nötväcka visar på betydelsen att under fältförhållanden vara försiktig med rasbestämning 

överhuvudtaget. Enda helt säkra metoden är att fånga dem och ta mått. Men fågelns storlek, näbbens storlek och 

form, ryggfärg och undersidans färg är i den ordningen det som får mig att reagera på om nötväckan kan vara 

europaea eller asiatica. Det vita över öga och näbb samt det vita på stjärtpennorna som ibland diskuteras är 

ensamma oanvändbara som raskaraktärer i fält enligt min erfarenhet. Det finns dessutom nötväckor som larmats 

ut som rasen asiatica på de vita fältkaraktärerna på huvudet som beskrivs ovan men det visade sig senare vara 

europaea då den fångades. Holm, 1970, anger vidare att det finns flera observationer av nötväckor i Norrbotten 

vintern 1963-64 där rastillhörigheten är oviss. 

 

Tack 

Ett tack till Inga och Jan-Erik Johansson för att jag fick fånga nötväckan vid ert fågelbord och till Håkan Tyrén i 

Koskullskulle som ställt sina bilder och måttuppgifter på asiatica till förfogande. 

 

Litteratur: 

Cramp S., m fl. 1993. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of Western 

Palearctic. 

Holm B., Norrbottens Natur. Småskrift nr 2, 1970. Fåglar i Norrbotten. 

Lindell L. 2002. Sveriges Fåglar. Vår Fågelvärld, supplement nr 36. 

Mullarney K., Svensson L., Zetterström D. (1999). Fågelguiden. Europas och medelhavsområdets fåglar i fält. 

Svensson L. 1992. Identification Guide to European Passerines. 

Svensson S., m fl. 1999. Svensk fågelatlas. 

Tyrén H., Fåglar i Norrbotten, årgång 15, nr 4, 1996. Nötväckorna i Koskullskulle. 

 

Rolf Gustafsson 

Edeforsgatan 86 

974 38 Luleå 

0920-178 02 


