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Dvärgägg hos fjällabb
Stercorarius longicaudus

SÖREN SVENSSON

Uppgifter om diverse märkligheter när det gäller
fågelägg förekommer rikligt i litteraturen, särskilt
från fordom, då många var intresserade av att samla
och studera ägg. En läsvärd uppsats i ämnet har
skrivits av Dahlgren (1947). Den handlar främst om
ägg som påträffats inuti andra ägg, men också om
dvärgägg och jätteägg samt om märkliga främman-
de föremål som påträffats inuti intakta ägg, föremål
som måste ha sugits upp eller själva arbetat sig upp
(t.ex. parasitmaskar) genom äggledaren och anting-
en inkluderats i ett normalt ägg eller fungerat som
bildningskärna för ett ägg. Märkligast var nog en
femton centimeter lång ankpenis i ett ankägg. Dahl-
gren konstaterar dock att ”En sådan olycka, penis
captus et ruptus (atque inclusus), som drabbat den
stackars ankbonden, behöver emellertid en tupp
aldrig råka ut för, då han tjänstgör i sitt harem. Han
saknar nämligen … ett särskilt parningsorgan …”.

Dvärgägg är en sällsynt avvikelse bland fågeläg-
gen. Sådana ägg är påtagligt mindre än de minsta
äggen inom en arts normala storleksvariation, vanli-
gen bara hälften så stora eller ännu mindre. Fenome-
net är rätt välkänt hos tamhöns, men dvärgägg före-
kommer också med varierande andel men alltid
sällsynt hos många vilda fågelarter. Dvärgägg om-
nämns i regel inte i samband med de måttangivelser
som ges i de stora oologiska verken, t.ex. Rosenius
(1942) och Makatsch (1974). Däremot finns spridda
notiser i äldre litteratur och en del även i senare tid,
t.ex. för stare (Ricklefs 1975), björktrast (Krätke
1987) och svartvit flugsnappare (Amundsen 1990).
Enligt de få fall då antalet dvärgägg rapporterats
utifrån större material tycks frekvensen ligga i stor-
leksordningen ett dvärgägg per tusen normala ägg
(Fournier m.fl. 1986, hos dykänder Aythya; Ricklefs
1975, 2 av 2000 ägg hos stare). Hos skedand Anas
clypeata fann Dittberner & Dittberner (1987) en
något högre andel (1 dvärgägg av 301 normala ägg).
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Min egen erfarenhet av dvärgägg är mycket be-
gränsad, men jag kan dra mig till minnes något
enstaka fall i kullar av fisktärna Sterna hirundo och
fiskmås Larus canus. Våren 1965 mätte jag 319 ägg
av skrattmås Larus ridibundus från en koloni vid
Sjölunda nära Malmö, men inget av äggen hade mått
utanför den normala variationsbredden (Svensson
2002). Anders Enemar meddelar i brev att han endast
minns några enstaka fall i 100 mesholkar under tjugo
år. Han meddelar också att han inte registrerat något
dvärgägg bland 3805 ägg i 731 kullar av trädkrypare
Certhia familiaris under åren 1982–2001. Dessa
observationer stämmer således väl överens med de
värden som ges i referenserna ovan.

Sommaren 2001 fann jag ett bo med dvärgägg hos
fjällabb Stercorarius longicaudus i Ammarnäs. Jag
har inte funnit någon uppgift om dvärgägg hos denna
art varken i de stora handböckerna (Glutz von Blotz-
heim & Bauer 1982, Cramp 1983) eller i labbmono-
grafin av Furness (1987). Tyvärr mätte jag inte äggen
i boet, men dvärgäggets relativa storlek i förhållande
till det normala äggets har mätts med hjälp av foton
(Figur 1). Längden var 81,5% (medelvärde från fem
foton) och bredden 74,2% (medelvärde från två

foton) av det normala äggets motsvarande mått. Det
normala äggets bredd var 66,4% av dess längd,
medan dvärgäggets bredd var 60,8% av dess längd
(medelvärde från två foton). Dvärgägget var således
något långsmalare. Formen var dessutom något min-
dre avsmalnande i den smala ändan, d.v.s. aningen
mera jämntjockt. Jag har också beräknat volymen av
de två äggen genom att använda formeln i Lundberg
& Väisänen (1979) för skrattmås. Jag satte in i
formeln de äggmått för fjällabb som Haftorn (1971)
anger. Resultatet blev att dvärgäggets volym bara
var 45% av det normala ägget. I verkligheten kanske
det var något större genom sin aningen mera jämn-
breda form, men med säkerhet hade det en volym
som var mindre än hälften av det normala äggets.

Sommaren 2001 var det gott om sorkar och lämlar
i Ammarnästrakten och de flesta labbparen häckade.
Endast enstaka par, förmodligen yngre fåglar, upp-
rätthöll temporära revir i luckor mellan de häckande
paren under säsongens första hälft för att sedan
lämna reviret utan äggläggning. Boet med dvärgäg-
get var ett helt normalt bo med två ägg och var
placerat på en plats där fjällabb häckat regelbundet
under många år.

Figur 1. Boet av fjällabb med ett dvärgägg.
The nest of the Long-tailed Skua with a dwarf egg.
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Totalt påträffade jag år 2001 17 bon av fjällabb,
vilka innehöll sammanlagt 33 ägg (ett av bona hade
bara ett, de övriga två ägg), av vilka således endast
ett var dvärgägg (3%). I projektets bokortregister
samt i mina egna anteckningar från de två senaste
åren har jag funnit noteringar för totalt 90 bon med
172 ägg av fjällabb i Ammarnästrakten. Inget ytter-
ligare dvärgägg har registrerats. Andelen dvärgägg
måste därför vara betydligt lägre än 1% hos fjällab-
ben. Detta ringa stickprov säger naturligtvis inget
om den verkliga andelen, som säkerligen ligger i
paritet med den som registrerats hos andra arter,
d.v.s. minst en tiopotens lägre.

Det är välkänt att variationen i äggstorlek för en
enskild fågelhona är ytterst ringa (Christians 2002).
Det finns ingen anledning att tro att detta inte också
skulle gälla för fjällabben, varför ett ägg som är
avsevärt mindre än det andra i ett bo alltid måste
betecknas som ett dvärgägg. Ägget var dessutom så
litet att det klart faller utanför den normala variations-
amplituden, varför det knappast heller finns någon
anledning att tro att det skulle ha varit någon annan
hona, med egenskapen att lägga ovanligt små ägg,
som skulle ha varit framme och ”parasitlagt”.

Det framgår av fotot att dvärgägget skilde sig i färg
från det normalstora ägget. Dvärgäggets grundfärg
var mörkare. Möjligen var också antalet fläckar
färre, men det är svårt att avgöra eftersom ljusare
fläckar inte kontrasterar lika väl mot den mörkare
grundfärgen. Att det skulle ha varit någon annan art
som lagt ägg i boet är uteslutet. Den tänkbara art som
uppträder regelbundet i området och som också
häckat i närheten är fiskmås Larus canus, men dess
ägg är också väsentligt större än dvärgägget. Det har
även tidigare noterats att äggen i samma kull kan ha
olika färg. Haftorn (1971) anger just den skillnad
som förelåg i det aktuella fallet, nämligen olivbrunt
respektive ljusgrått. Allt talar således för att ägget
var ett dvärgägg av fjällabb som lagts av samma
hona som lagt det andra ägget.

Enligt Gill (1989) är dvärgägg resultat av en
avvikande stimulering av äggledaren av något ovid-
kommande föremål såsom en blodlever (blodpropp?)
och de flesta saknar eller har starkt reducerad gula,
vilket innebär att de inte kan ge upphov till några
ungar även om ett dvärgägg undantagsvis skulle
kunna vara ett ordinärt, befruktat ägg och innehålla
ett embryo som av någon anledning fått för litet
matsäck med sig.

Tack. Anders Enemar tackas för det litteraturtips
som inleder rapporten.
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Summary

Dwarf egg in Long-tailed Skua Stercorarius
longicaudus

Dwarf eggs, e.g. eggs that are very much smaller
than normal eggs, are occasionally found among
normal eggs in nests of birds. Although they are not
often mentioned in the handbooks, the frequency of
dwarf eggs seems to be about one per thousand, or
less. In 2001 I found one dwarf egg in a nest with two
eggs of the Long-tailed Skua Stercorarius longicau-
dus at Ammarnäs in Swedish Lapland. I did not
measure the eggs but have estimated the relative size
from photographs. The length was 81.5% and the
breadth 74.2% of the normal egg. The volume was
calculated to be about 45% of a normal egg. I have
not found any note about dwarf eggs in this species.
In the nest record material from the Ammarnäs area
I have found 90 clutches of the Long-tailed Skua
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with a total of 172 eggs, and among them the dwarf
egg that I found is the only one. The sample is,
however, too small to give the true frequency of
dwarf eggs in the species.

Sören Svensson, Ekologiska institutionen, Ekologi-
huset, 223 62 Lund.




