
1

BONNIER FAKTA

B R U T U S  Ö S T L I N G

Efterord av Erik Hansson

M A G I S K A  M Ö T E N  I  F Å G E L M A R K E R



2



3

                                                             I N N E H Å L L

 FÖRORD   5

 HAVET ÄR KÄLLAN   8

 BERGENS OCH SLÄTTERNAS STÄDPATRULL   56

 LIVETS VÅTMARKER   86

 DEN KATALANSKE FLAMENCODANSÖREN   
 OCH ANDRA LEKFÅGLAR   138

 BARRSKOGENS TYSTA JÄGARE   158

 LÖVSKOGENS FÄRGPRAKT   176

 SPÖKET I NORR   192

 ÖRNARNAS ÅTERKOMST   204

 EFTERORD   222  

 KÄLLOR OCH REGISTER   228

 UPPHOVSMANNENS TACK   230



4



5

Länge var jag en främling på besök i fåglarnas och i synnerhet fågelskådarnas värld. 
Även om jag fortfarande själv känner mig som en sådan kan jag nog inte hävda det längre. 
 Det började med en grönryggig häger i Florida för sexton år sedan. Jag var 
egentligen där för att göra undervattensreportage om grottdykning och om de hotade 
manaterna, de västindiska sjökorna, som lever i de floder som rinner ut från grottsystemen 
i Floridas centrala delar. Den där grönryggiga hägern (på den tiden hade jag ingen aning 
om att det var en grönryggig häger) poserade på ett sätt jag aldrig sett en fågel göra. 
För mig blev den en individ, inte bara en representant för en art. Den var för mig mitt 
första magiska möte. Sedan dess har det blivit fler möten av den sorten. Och några fler 
fågelmarker. Och av mötena har det blivit tio fågelböcker.
 Med åren har mitt intresse blivit mer inriktat på fåglars beteende, hur de fungerar 
och är anpassade för att klara sig i alla möjliga miljöer. Många är ju så specialiserade i sitt 
beteende och sin födoinriktning att de har svårt att klara sig när det sker förändringar 
i deras livsmiljöer. Klimatförändringen lägger ytterligare press på dem. Andra arter klarar 
sig utmärkt och har lätt att anpassa sig till helt nya förutsättningar. Totalt sett så ökar 
faktiskt antalet arter i Sverige. Flera arter knackar på dörren för att etablera sig på allvar 
i vårt land. Ägretthäger, svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel är några av 
de senaste tillskotten i vår häckfågelfauna. Alla är de vanliga nere i Europa, men nu har 
de tagit språnget norrut för att stanna. Samtidigt ser vi att flera arter i allt högre grad 
försöker övervintra längre norrut i vårt land, en följd av de mildare vintrarna som vi 
upplever i klimatförändringens fotspår. 
 Lammgamen var för mig något mytiskt, en fågel som jag länge hade velat se. 
Och så landar den där, när jag är uppe och vandrar på en av de högsta bergskammarna 
i södra Pyrenéerna, och den är bara något hundratal meter bort. Den blir sittande där 
i motljuset och morgondiset, ovetande om den fotograf som satt sig på en sten och 
betraktar den med kikare och ett långt teleobjektiv.
 Det sorgliga med lammgamen, i likhet med en del andra fåglar vi möter i den 
här boken, är att den ligger aningen ”risigt” till, som Cornelis Vreeswijk kanske skulle 
ha uttryckt det. Vi beter oss helt enkelt inte mot den och andra fåglar riktigt som vi 
borde göra.
 Tyvärr måste den här boken ta upp den där ”risiga” sidan också. För att få en litet 
mer strukturerad redogörelse av fåglars utsatta läge bad jag den natur- och miljöinriktade 
journalisten Erik Hansson skriva ett mer grundläggande efterord. Erik driver på egen hand 
sajten Natursidan.se, som löpande rapporterar om nyheter inom natur- och miljöfrågor 
och om ny forskning.
 What It’s Like to Be a Bird, hur det känns att vara fågel, är undertiteln på en ny-
utkommen bok av Tim Birkhead: Bird Sense. Som en av Englands mest kända ornitologer 

”The question is not Can they reason? nor Can they talk? but Can they suffer?”
Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation, 1789
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Föregående uppslag:
Kungspingvin 
Aptenodytes patagonicus

Detta uppslag:
Toppskarv 
Phalacrocorax aristotelis

Följande två uppslag: 
Sillgrissla 
Uria aalge

H ornøya ligger utanför Vardø i Nordnorge. Ön utgörs till 
större delen av en jättelik fågelklippa. Redan i början 
av mars, när ön fortfarande är täckt av ett tjockt lager 
snö, fylls himlen av fåglar. Skådespelet är imponerande, 

ljudet öronbedövande som på en hårdrockskonsert. 
 De tretåiga måsarna ockuperar redan de klippväggar som är 
snöfria. Varje kvadratmeter tycks vara upptagen. I väster delar de 
tretåiga måsarna klippan med sillgrisslorna, fast arterna häckar 
en bit ifrån varandra. Toppskarvarna vilar på klipporna längre ner, 
närmare havsytan. Om ett par veckor kommer de första lunne-
fåglarna att landa i snön. 
 Haven upptar 71 procent av jordens yta och är alltings förut-
sättning. Oceanerna är fulla av liv från ekvatorn till polerna. 
Man trodde länge att stora delar av djuphavsbottnarna var öde 
som öknar, men nyare forskning tyder på motsatsen. Räknar 
man alla mindre djur och organismer som fi nns i de olika lagren 
kan djuphavsbottnen vad gäller artrikedom snarast jämföras med 
regnskogen.
 Havsfåglar förekommer överallt på jorden, och gemensamt 
för de 346 havsfågelarterna är att de hämtar födan ur havet. 
 De vidsträckta oceanerna är en alldeles egen livsmiljö, och det 
är bara ett mindre antal fågelarter som kan leva här. Havet inne-
håller mycket näring, och det fi nns gott om föda för de arter som 
lyckats anpassa sig till ett liv till havs. Även vid polerna, Antarktis 
och Arktis, fi nns det mat nog för stora fågelpopulationer. God till-
gång på mat och i viss mån avsaknaden av rovdjur gör att man kan 
fi nna miljontals pingviner i söder och lika många alkor i norr trots 
att dessa platser är några av jordens mest ogästvänliga. 
 Havsfåglar lever betydligt längre än andra fåglar. En lunnefågel 
kan bli tjugo till trettio år, den äldsta sillgrisslan i Sverige är en bit 
över fyrtio år. Bland de fåglar som lever allra längst ute till havs 
känner vi till albatrosser som är över sextio år gamla. Många 
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Detta och följande två uppslag:
Lammgam Gypaetus barbatus

”där den kungliga fågeln, som jag i årtionden längtat efter att 
få se, drog fram genom rymden över Himalayas fjällkammar, kände jag 
mig som en troende pilgrim, som färdats likt de andra hundratusen 
pilgrimerna, blott längre över världshav och länder, för att trampa en 
av de nötta pilgrimsstigarna upp på jordens tak och förunnas att skåda 
ett av himmelens under.”
 Det ”himmelens under” som för åttiofem år sedan fick äventyraren, 
naturboksförfattaren och fotografen Bengt Berg att känna sig som en 
troende pilgrim var åsynen av det han kallar örngamen, eller som vi 
i dag skulle säga: lammgamen. 
 Att äta kadaver är en smutsig sysselsättning. Därför har de flesta 
gamarter mer eller mindre kala huvuden och halsar. Det är lättare att 
hålla sig ren. 
 Lammgamen skiljer sig på flera sätt från de andra europeiska 
gamarna. Till att börja med är den befjädrad på både hals och huvud, 
dessutom har den en liten slokande mustasch som hänger ned från 
näbben. 
 Men framför allt skiljer den sig vad gäller kosten. Lammgamen 
kommer ofta till ”restaurangerna” när de andra gamarna ätit klart och 
köttet gått åt. Kvar ligger bara benresterna, som just är lammgamens 
specialitet. Den vill åt den näringsrika benmärg som finns inuti benen. 
För att komma åt benmärgen har den ett speciellt tillvägagångssätt. 
Om den inte sväljer bendelarna hela – här kan man med rätta tala 
om ”stålmagar” – kan den banka benbitarna mot stenar eller ännu 
mer raffinerat: den tar benbitarna med sig upp i luften och från 
40–50 meters höjd släpper den sedan benen så de krossas i småbitar 
mot klipporna.
 Många gamar häckar kolonivis men lammgamen är precis som 
smutsgamen och grågamen mer solitär. En lammgam kan under en 
blåsig dag glidflyga upp till sjuttio mil. Lammgamparets revir är 
omfattande, och det skiljer ofta minst en mil mellan boplatserna.
 Lammgamen är inte akut hotad om man ser till hela världen. 
2004 uppskattade BirdLife International världspopulationen till 
mellan ett par tusen och tio tusen fåglar.
 Men i Europa är lammgamen en av de mest hotade arterna efter att 
för ett par hundra år sedan ha varit ganska vanlig. När EU för ett antal 
år sedan förbjöd bönderna att lämna självdöda djur i naturen miste 
gamarna en viktig födokälla. Gamrestaurangerna blev allt viktigare.
 Precis som andra gamar drabbades både smutsgamen och lamm-
gamen hårt av det veterinära bruket av diklofenak i Indien. När nu 
lokala spanska och italienska myndigheter tillåtit diklofenak för 
användning på boskap har hotbilden komplicerats när det gäller de 
redan hotade lamm-, smuts- och grågamarna i södra Europa.
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V ärldens våtmarker har minskat med närmare två 
tredjedelar det senaste århundradet. Man kunde 
kanske tro att med ökad miljömedvetenhet skulle 
förstörelsen av våtmarkerna ha avtagit – men i själva 

verket accelererar denna utveckling och sker i en snabbare takt 
än någonsin. Över hela världen tas allt större områden av 
tidigare relativt orörda våtmarker i bruk. 
 Till största delen är det en följd av jordbrukets expansion. 
Men också skogsbrukets omfattande utdikningar har lett till 
ödeläggelse av en stor andel kärr- och sumpmarker. Tätorternas 
och industrins tillväxt har också inneburit att många våtmarks-
områden försvunnit. 
 Många våtmarker fi nns naturligt nog längs kusterna. Havet 
är fortfarande den viktigaste transportleden, och vid kusterna 
ligger därför många av världens större städer och industrier. 
Omfattande kustremsor, inte minst i Asien, har tagits i anspråk 
för bebyggelse och industrier under det senaste halvseklet. 
Även gifterna från industrin och jordbruket har gjort många 
av våtmarkerna otjänliga för fåglar. Längs Kinas kust fi nns allt 
färre områden för vadarfåglar att vila och bygga upp sina 
fettreserver inför den fortsatta fl yttningen.
 Men det är inte bara fågellivet som drabbas. Våtmarker 
fungerar som naturliga reningsverk som hindrar att alltför mycket 
näringsämnen når våra hav och insjöar. När övergödningen nu 
i högre grad drabbar sjöar och hav får det en rad konsekvenser, 
mest uppenbar är kanske minskningen av fi skbestånden. 
På många håll är våtmarkerna dessutom plantskolor för många 
fi skarter, inte minst gäller det mangroveträsken närmare ekvatorn.
 Våtmarksfåglar lever längs vattendrag, i kärr- och sump-
marker, vid insjöar eller andra områden med sött eller bräckt 
vatten. För att fi nna föda i vattenrika miljöer krävs speciella 
tekniker och anpassningar. Under miljontals år har olika 
fågelarter utvecklat unika färdigheter och förmågor för att 
kunna leva och fortplanta sig i dessa områden. 
 En del fåglar har långa ben för att de ska kunna vada i 
relativt djupt vatten medan de söker föda. Andra arter har, 
precis som havsfåglar, simhud eller simfl ikar mellan tårna för 
att eff ektivt kunna dyka efter föda. Åter andra fåglar har 
oproportionerligt breda och långa tår som är anpassade till 

Svart stork Ciconia nigra

Nästa uppslag:
Skedstork Platalea leucorodia
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många av de fåglar vi  möter i den här boken lever i 
tvåsamhet, där hane och hona hjälps åt att föda upp ungarna i 
kullen. Lekfåglarna skiljer sig helt från detta könsmönster. 
Lekfågelshanarna gör egentligen bara en sak. Härvidlag liknar 
de för övrigt den absoluta majoriteten av däggdjur som fi nns i 
världen. De för vidare sina spermier. När den uppgiften är avklarad 
har hanen gjort sitt – resten sköter honorna.
 I Norden har vi fyra lekfågelsarter: tjäder, orre, dubbelbeckasin 
och brushane. I världen fi nns det totalt en bra bit över ett hundra 
fågelarter med ett beteende som liknar våra nordiska lekfåglars.
 Brushanen är ingen hotad art, även om dess spelplatser i 
Sverige blivit färre de senaste decennierna. På ryska tundran räknar 
man med att det fi nns en miljon individer.
 Normalt sett konkurrerar hanarna inom många fågelarter om 
en hona inte bara genom sitt utseende. Som Staff an Ulfstrand, 
professor emeritus i zooekologi, framhävt i fl era av sina populär-
vetenskapliga böcker, måste hanen inom de arter där tvåsamhet 
gäller för att vinna en hona också 1) kunna erbjuda en attraktiv 
boplats och 2) visa sig kapabel att föda upp en familj. Det räcker 
alltså inom dessa arter inte bara med ”good looks”.
 Lekfågelhanarna behöver varken erbjuda boplats eller demon-
strera sin förmåga som familjeförsörjare. För dem gäller bara en 
sak: att visa upp sig så attraktiva som möjligt.
 Om vi bortser från dubbelbeckasinhanen som ser i stort sett 
likadan ut som honan är orr- och tjädertupparna både betydligt 
större och mer praktfulla än de mer oansenliga hönsen. Samma 
sak gäller för hane och hona bland små- och stortrapparna.
 Brushanens hane överträff ar de fl esta när det gäller ornament-
eringen under lekperioden. De har nämligen inte bara praktfulla 
fj äderdräkter; de uppvisar därtill de mest häpnadsväckande 
individuella variationer både vad gäller färger och utseende på 
ornamenten. På en lekarena med säg tjugo hanar är det därför Brushane Philomachus pugnax
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S kogarna hyser några av de artrikaste och tätaste fågel-
populationerna i världen. Regnskogen utgör naturligtvis 
det oöverträffade exemplet vad gäller artrikedom, och 
förvisso även vad gäller iögonenfallande färgrikedom 

hos en del arter.
 Att skogar oftast uppvisar stor artrikedom har att göra med 
att skogen till skillnad från platta landskap är ”tredimensionell”. 
Det vill säga, den erbjuder vertikal variation. Fåglarna bygger bo 
och söker efter föda från marken upp till trädtopparna. 
 Skilda fågelarter drar nytta av olika höjdnivåer. En del 
använder marknivån för att häcka, andra arter som koltrasten 
födosöker på marken under nedfallna löv. I busknivån hittar vi 
titor och ännu högre upp häckar hackspettar, nötväckor men 
också ugglor och dagrovfåglar. En skog med många olika trädslag 
tillfredsställer fler behov och är därför rikare på arter. 
 I Europa har vi i huvudsak två skogstyper, taiga och lövskog. 
 I norr har vi taigan, det omfattande barrskogsbältet som 
mellan 50:e och 65:e breddgraden sträcker sig runt hela klotet. 
Taigan är en av de mest vidsträckta naturtyperna och omfattar 
närmare en tredjedel av världens totala skogsareal. Vi känner 
taigan från skogarna i mellersta Sverige och uppåt. För hundra år 
sedan var gammelskogen betydligt mer omfattande, men när stora 
områden förvandlats till ren produktionsskog har vi fått en mer 
enahanda vegetation, mer kalhyggen och mer planterad skog. 
Den systematiska gallringen och röjningen minskar därtill 
variationen i höjdled. I rena produktionsskogar ges färre häcknings-
alternativ och mindre möjligheter att söka föda, och det betyder 
färre fågelarter.
 För tusen år sedan, innan människan började bruka skogen, 
härjades naturskogen emellanåt av stora skogsbränder. I spåren av 
dessa och efter kraftiga stormar uppstod öppna marker med en 
annorlunda vegetation. Med nya biotoper följde sedan nya fågelarter. 
Hackspettarna torde för tusen år sedan ha varit talrikare än i dag. 
 Sett i världsperspektiv är beståndet av tretåig hackspett livs-
kraftigt. Men ser man till Sverige har arten sedan skogsindustrin 
tog fart minskat med närmare 90 procent. Till stor del har det att 
göra med att den gamla orörda skogen minskat och därmed också 
förekomsten av död ved. Numera finns troligen bara litet mer än 
femtusen par kvar. Vill man se den tretåiga hackspetten i dag ska 
man söka sig till områden där skogen brunnit något år tidigare. 
Det ingår numera i kraven när skogsbolag miljöcertifieras att de 
regelmässigt avsätter områden där man bränner skogen, givetvis 
under kontrollerade former.

Föregående uppslag: 
Lappuggla Strix nebulosa

Detta uppslag:
Pärluggla Aegolius funereus

Nästa uppslag: 
Lappuggla Strix nebulosa
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