Ornis Svecica 7 (1997)

En dominant svartmes Parus ater
HANS KALLANDER
Det har allmant antagits att svartmesen Pants ater
som en foljd av sin ringa storlek (8,9-9,6 g) skul1e
vara subdominant gentemot vara andra mesarter.
Iakttagelser vid foderautomater visade emellertid att
svartmesar i manga fa ll vann interaktioner med
talltitor P montanus (11 ,0-11,7 g), ibland ocksa med
entitor P palustris (10,2-12,3 g; Haftorn 1993).
Vintern 1996-97 besokte en svartmes, troligen
hane, regelbundet en jordnotspase i var tradgard i
Torna Hallestad, Skane. Den var utomordentligt
aggressiv mot andra mesar (ibland ocksa mot andra
arter) och korde regelbundet bort saval blamesar P
caeruleus (11,5-12,0 g) som talgoxar P major (1719 g) av bada konen fran jordnotspasen. Men inte
nog med det. Da dessa "vantade pa sin tur" i en
angransande buske, 0,5-1 m bort, attackerades de
och drevs ivag innan svartmesen atervande till jordnotterna. Vid tre, fyra tillfallen sags en blames eller
talgoxe satta sig till motvarn pa pasen. Harvid uppstod en kort strid, under vilken faglarna tumlade ned
mot marken - i samtliga fall var det svartmesen som
atervande till jordnotspasen.
Denna svartmesindivid lyckades alltsa dominera
saval blamesar som de nastan dubbelt sa tunga
talgoxarna. Givetvis kan man inte dra nagra slutsatser om dominansforhallandena mellan vara mesarter utifran iakttagelser av denna enda fagel. Anledningen till attjag redogorfOr iakttagelserna ar attjag
vill stimulera ornitologer, som matar faglar vintertid
och har mojlighet att attrahera svartmesar, att registera resultatet av dessas interaktioner med andra
mesar. For detta arjordnotspasar utmarkta: jordnOtter ar omtyckta av mesarna, de tvingas stanna ganska
lange pa pasen, och resultatet av konfrontationer ar
latta att registrera. Om tillrackligt manga horsammar min uppmaning skulle bilden av svartmesens
plats i meshierarkin snabbt kunna kompletteras avsevfut.
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Summary
A dominant Coal Tit Parus ater
With reference to Haftorn (1993) and to stimulate

similar observations, I describe how in winter a Coal
Tit consistently supplanted both Blue Tits Pants
caeruleus and Great Tits P major from peanut bags
and also chased them away from the nearest surroundings. The few fights observed were won by the
Coal Tit.

Hans Ktillandel; Ecology Building, S-223 62 Lund,
Sweden

Overlevnad och produktion hos skrattmas Larus ridibundus
STAFFAN BENSCH & HANS KALLANDER
lett specialnummer av Ornis Svecica (Ill' 1-2, 1996)
redogjorde vi fOr den svenska skrattmasstammens
minskning under den senaste 20-arsperioden. I denna notis skall vi komplettera informationen med en
analys av hur de tva nyckelfaktorerna, ungproduktion och overlevnad, paverkar bestandsutvecklingen . Det kunde konstateras att skrattmasbestandet
kring 1995 pa manga hall i landet endast utgjorde
20% av vad det varit 20 ar tidigare (Kallander
1996a).
Glutz & Bauer (1982) redovisar varden for overlevnaden under det fOrsta levnadsaret, d. v.s. fran det
masungarna blivit flygga tills de uppnatt 1 ars alder.
I flertalet undersokningar ligger vfu'dena kring 45%
(med 21,1-61,7% som extremvarden) . Motsvarande overlevnadsvarden efter det fOrsta levnadsaret
(adult overlevnad) ar enligt samma kalla 60-85 ~;
en adult overlevnad pa 76,5% erholls fOr ett stabIlt
bestand i Camargue (Lebreton & Isenmann 1976).
Hur paverkas bestandsutvecklingen av en fOra~d
ring i overlevnad under masarnas fOrsta respektlve
fOljande levnadsar? Vilken effekt pa bestandet far en
fOrsarmad ungproduktion?
Skrattmasar hackar inte som l-ariga, men dodligheten under det fOrsta aret ar som narnnts betydligt
hogre an for aldre masar. Figur 1 visar vilken paverkan forstaarsoverlevnaden har pa de kombinationer
av adult overlevnad och ungproduktion som resulterar i ett stabilt bestand. Forstaarsoverlevnaden anges med kurvor representerande 34, 44 och 54%
overlevnad. Genom att utga fran nagot vfu'de fOr
adult overlevnad, Lex. 75 %, och se pa vilken hojd de
tre kurvorna skars, erhalls pa y-axeln den ungpro-
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