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GALLERIET    Sparvuggla

När fjäderdräkten är i ordning och stretchningen klar börjar jakten. 
Småfåglar fångas genom att den från gömd position flyger ut och 
tar dem i flykten. Gnagare som möss och skogssork tar den genom 
att från en hög utsiktspunkt spana och slå till när bytet visar sig 
bland löv och ris på marken.

Sparvugglan är en mycket skicklig jägare. Smågnagare och fåglar 
upp till en trasts storlek hör till bytesdjuren. Man har sett den ta till 
och med större hackspett. Upptäcks den av småfåglarna blir det 
ett fasligt liv. De djärvaste kan sitta på bara ett par decimeters håll 
bakom dess rygg, och mobba den. Oftast behåller ugglan lugnet, 
men lite irriterad kan den bli.  

De byten som inte äts upp direkt hamstras i håligheter 
i träd runt om i reviret men också i trädklykor. Här kikar 
sparvugglan ut från ett av skafferierna efter att ha lagrat 
en nyfångad skogsork. När jakten misslyckats och hung-
ern gör sig påmind flyger den in och tar sig en mus, sork 
eller fågel.

Mellan jakterna går mycket tid åt att vila och halvsova. Efter vilan är 
det dags för putsning, som sker mycket noggrant och systematiskt. 
Sedan vidtar stretchning. 

Den här sparvugglan har inte lyckats fånga några under hela eftermiddagen. I skymning-
en dyker den så ner till en grenklyka. Där ligger en skogssork som nu kommer väl till pass. 

Gnagarna dödas direkt 
genom ett bett över nacken. 
Sedan bits huvudet av. Mätt 
och nöjd efter ett skrovmål 
vilar den en stund utanför 
att av sina lagringsställen.

Den är svårupptäckt, den lilla 
sparvugglan. Mindre än en trast, och 
välkamouflerad. I timmar sitter den 
dagtid still intill en trädstam, halvso-
ver, putsar och sträcker på sig. Den 
är en av våra mest talrika ugglor, med 
närmare 20 000 par spridda över näs-
ta hela landet. Sparvugglan trivs i barr- 
eller blandskog där den gärna häckar i 
gamla bohål från hackspettar.

Minstingen bland ugglor

Sparvugglan är aktiv och jagar under dagtid, oftast i gryning och skymning. Den är 
relativt orädd i likhet med flera av våra andra ugglor. Tack vare sin litenhet och den 
gråspräckliga fjäderdräkten smälter den väl in mot trädstammarna och är mycket svår 
att upptäcka. 
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