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Det föreliggande, arbetet afser att Indraga till kännedom om

enstaka sällsijnla svenska fågelarter med särskild slräfvan att väcka

cll bredare intresse för dessa Ull sitt bestånd ofta hotade varelser,

äfvensom att tillförsäkra eftervärlden några uppgifter om deras

tefnadssätt. för den händelse de själfva skidle duka under för den

framträngande ^kulturen »

.

Andra samtingen omfattar:

S k r ä n t ä r n a n (Sterna caspiaj

I) v ä r g I ä r n a n (Sterna minutaj

(i r å g åsen (Anser cinereusj.

För uppgifter om dessa fåglars förekomst ber Jag all här få uttala

/??//? tacksamhet till Herrar Professor Oscar Montelius. Professor

Einar Lönnberg, Professor Hans Wallengren, Dr Sven Hedin. Jäg-

mästare Eugene Hemberg. Intendenten Alarik Behm. Intendenten

Ii. Xicolin. Amanuensen Hugo Granvik, Skriftställaren Thor Hög-

dahl, Grefve Mårten Kätting, Konservator Gustaf Kihlén, Konserva-

tor Kjell Kolthoff. Herr Karl Eriksson på Åland, Dr Rolf Palmgren

i Helsingfors, Herr E. Lehn-Schiöler i Köpenhamn, Baron Ang.

von Hli.xen-Finecke på Borrebg, Baron E. Rosenörn-Lehn på Oreby,

2-iy3U9:i. Berg. Sållsyiila fåglar It



Kongl. Fnldnueglig Sophus Åars i Kristiania, Geh. Raj. Hal. Prof.

Dr A. Reichenoio i Berlin. Dr O. Heinrolh i Berlin, Gch. Reg. R<il.

Prof. Dr Ale.viindcr K(vnig i Bonn, Professor T. X. von Kainpe i

Leiden och Dr Ernsl Ihuierl i London.

Värnanäs i oklober 1919.

FÖRFATTAREX.
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Skräntärna meu unge.





DC llesla människor i rikcl vela inlc ens all tlel linns ell

stycke Sverige därute, där jättetärnorna hvila pä den hvita

klippan och de vilda gässen vaga sig i Uuid Iran hatVet för

atl l)eta den tiden deras vingar fällas.

Fyrmännen, som från sitt i (lagningen slocknande ljus se

ut (ilVer det morgonbleka hafvet, varsna fåglarna ibland.

Öarnas spridda abor norrut känna dem och skona dem \id

äggfångslen. Frän Häfringe vaka lotsarnas ögon — Gud löne

dem en gång! Ty folket ])å kusten därinne 13'ste det alltid

att fara ut och plundra pa klipporna — dem som visste om
dem. Men för de tlesta var det okändt att det alls fanns

något land därute, där två af klenoderna bland Östersjöns

sällsvnta fåglar ha sitt hemvist.
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Hur skulle någon också vela det?

På de karlor (itVer Södermanland. Inilka skolbarnen liiia

ulaf, är det l)ara hathla fäll. där gässen samlas mellan Häl-

ringe och Landsort, och lika toml. där Källskären skönjas vid

S3'nrandcn tvä mil utanför Hråvikcns mynning.

Del var länge tvisl mellan Källskärsföreningen och en skär-

bonde nere i Östergötland om Inilket landskap tle yttersta

klipporna hörde till.

Ingen visste det riktigt. Egentligen borde ingen hall riitl.

Tv del är ett landskap för sig själft därute — ett läglarnas

län af var herre, som hafvet skiljer ifrån människornas

eget land och som fåglarna må dela med hvarandra och med

Oster.sjöns härar af salar.

Det iiörjarvid Björksunds mäktiga örike, där (hnarna härska

och ulvarna i'opa från de nallmörka bergen. Där skjulei"

landet ut en kil af skär så långt i hafvet, alt näi- man når

dem man just skönjde ifrån stranden, ligger det ännu andra

knappt skönjbara därute. Frän dem igen mot söder och syd-

väst sträcker sig ett led af glesa klippor öfver Häfringe ner-

emot Östergötland, alla så långt ut att del svenska fastlandet

Iran dem blott synes som en fj;irran blånande linje.

Där bo skräntärnorna pa Ljusskär i nori- och i)a Loljeskär

i söder, och däi' ga de vilda gässen i land {'ifveralll. diir inie

människan synes för lillfällel.

Nu läge del nära I ill hands all tro. att någon särskild egen-

skåp hos skäixMi. något i deras skapnad eller \iixtlighet eller

någon rikedom af föda i vallnel därnU' lockade fåglarna

just dil.



Från Björksunds örike.

3—193093. Berg. Sältsijnta fåglar IL
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örterna kunde ju vara l)egäiiiga törxildgässen och strömniings-

slimmen pa grundbankarna kunde vara orsak nog för de stora

lärnorna att grunda sin stad.

Men del ;ir inte sä.

Klil)[)orna där vore inte tör mer än lusen andra längs den

svenska kusten, såvida inte just de sällsynta läglarna funnos

där. Det tinns ingenting egendomligt hos dessa skär utom

deras atskildhet trän lastlandel.

Örterna som skulle locka gässen särskildt dit äro desannna

som |)ä andra stenskär i Oslersjön. Måhända äro de blott

mimlre Irodiga härute, där hafvets lamn är sä djuj) och Iwnll

omkring dem.

Och del är inte strönnningen. som lockat skräntärnan dit.

Hon lärdas ända miltal inät kusten för att hämta sölvatten.s-

lisk till maka och ungar.

Men hvarlör ha de da konnnil?

Hvarför samlas grågässen till hjordar därute, där betet är

sa knappt, i stället för att gå i land inne på kustens frodiga

ängsmarker? Hvarför ha de i hela världen sällsynta stora

tärnorna stannat just här?

För gässen är svaret snart funnet — hur bittert det än

kan höras.

Det är kustfolkets ihållande förföljelser emot dem. som

drifvit ul de sista gashjordarna till de yttersta skären, däi-

afstandet öfver halVet och några fa mäns goda vilja ännu i

någon man kan hägna deras tillvaro.

För de stora tärnorna är delta svar icke nou.

De ha väl också plundrats och skrämts j)ort Iran ställen
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där (le bodde förr, så som den en gång så lyktbara. trehundra

j)ar starka kolonien på Sylt i Slesvig nu slutligen för två år

sedan är utrotad. Men det är inte människan som drifvit

skräntärnorna att ])ilda sina väldiga samhällen på dessa tvä

enda skär i norra Europa.

Hvar ha de sina närmaste hemvist i världen?

I s(')der vid Svarta hafvet, vid sjön Sinoc i Dol)rndja och

vid Kaspiska hafvet som lånat dem namn. 1 väster vid La-

brador och de stora .sjöarna i norra Amerika.

!)å kommer frågan åter. Hvarför ha de valt just de två

kala skären vid den svenska kusten".' Frånsedt några boplatser

nere vid gränsen mot Asien ha de här utanför Sörmlands

kust i daiii sitt enda starka tillhall i hela vår världsdel.

Del är ovisst om en senare lid skall kunna svara.

De stora tärnorna tillhöra dessa fåglar, hvilkas vingar bära

öfver afstånd, där våra ögon ämui inte förmå att följa dem.

Människan kan förfölja dem, men del är inte för hennes skull

som de laga sina okända vägar öfver hafven till nagi-a vidl

skilda kuster i världen för att bo den korta sonnuarn. OlVer

deras lif som öfver vildgässens klokhet hvilar ännu gåtfull-

hetens stora lockelse.



De stöka tärnorna.





Trcdagarsstormcn. som stack upp en iiatl i april, liar vräkl

mulan fjärdarnas is och rensat gattcn mellan Sörmlands-

kustens landarniar.

I dag är det fjärde dagen. Stormen har bedarrat och solen

leker var med de röda krukhlomslren inom strandstugornas

fönster.

Fiskaren nere på Vinas står i)å
sin nätbacke sen arla mor-

gonen. Han suger på sin pipa, medan hans tjäriga fingrar

dona med redskapen, och blicken söker ständigt ut öfver Ijäi'-

den, där lekfisken snart väntar hans nät.

Men han tänker inte på dem.

Redan i går hängde han ut knipvettarna till vädring pa sjöbotl-

väggen och räknade hvad skott han hade kvar i skjutskri nef

sen i fjol. Ty sjöfågeln har kommit in med vårstormen.

Doppingarna, som ingen såg till förut, ligga där i dag som



24

li\il;i i;iiisl()r pa den solglillrande fjärden. Alhi skrakar och

knipor, dem \inlern höll k\ar nte vid hatsisens blåsiga hrnnnar.

liirdas nn niol vikarnas lä. (iräsänderna. som Hiiige lago \i(l

iskanten. i\i\v an mynnar ni. s(')ka sig parvis nj)p i polar och

rärsk\allen. Några Irnlar segla längs land \ov all speja eller

fisk. som legat död i isen. och etl par trätlystna sothöns skrika

redan jjland de strån som äro kvar af \assen från i fjol.

Vinäsfiskai'ns vakna ögon IVHjer dem (WVer nätradeiMia.

Sotliönsen föraktar han såsom orilbara oih (lop])ingai"na

likaså. De äro inte \ärda ett skott kiiil. allraminst nu när

del iir sa dyrl, och därmed ur räkningen för honom. Trutarna

ha hans uppmärksamhet, när de kunna tänkas liHrada någon

stimtisk med sin närvaro. Dessutom liigga de iigg längre ut

i skären och dem hittar han alllid lärska efter märke i alma-

nackan. Men kniporna och storskrakarna inli'essera honom

mera. Kniporna ha sitt regelbundna dvkslälle \id \'inäs fjärd

ell par Neckor sen isen gått och äro den välkonnia varsofxeln

i Vinäsfiskarens hushall. Skrakarna äter - dem skjuter han

inie pa ännu — de äro hans husfäglar.

För dem har han på sörmlandsvis salt Iräholkari sirandens

enstaka träd. och när skräckorna börjal lägga sina mänga ägg

i slutet af april, skattar han dem \ issa dagar och lefver kräse-

liya. Och kommer hanskraken [ov nära. där skvtlen \aktai-

|)a kniporna. sa lar han IVilja med i balen.

\'inäsliskaren gäller i trakten \'öv all vara fagelkännare. Han

brukar skjuta märkvärdiga fåglar al slädens päls\aruhandlande.

som belalar dem bra och laler sloppa upp dem lill sill skyll-

l'(")nstei". Häromarel slod del till och med om honom i orts-



»En fåCiEi, som hax intk känner iii.i,.»

4- /.'«(/.'«. Ilerrj, Säll.^iljiilit fåijkir II.
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tidniimt-ii. alt liaii fällt Ivenne ståtliga hatsöriiar \i(l l)oet,

hvilka (len lycklige skylten förmånligt afyttrat till en af sta-

dens l)emärkta köpmän».

Sen (less har det inte fnnnits några hafsörnar alt fälla i

(len trakten, men i dag har Vinästiskaren återigen sett en fågel

som han inte känner till.

Del är nn tlera år sen han såg den första gången vid vår-

fisket inne på fjärden och han har sett den många gånger

sedan om sommai-n. En gång såg han två stycken flyga där-

inne. Men han vet alltjämt inte namn på dem.

Jägaren frän herregården, som var nere hos honom på

knipskytte en var och såg fågeln, påstod att det bara var en

masa. Men Vinästiskaren har sett för många fåglar för att

tro på det. Ingen masa flyger så som den där fågeln och

ingen skriker så heller.

Han skulle ha skjutit fågeln tör länge sen, ty han säger

sig att åcn måste vara märkvärdig och säkert värd sina pengar,

men han har inte kommit åt den, dels därför att den är skygg

som en stortrut. dels af det skälet att han aldrig har sett den

där fågeln sitta på stranden, där han kunnat krypa pa den.

Den matte rentaf vara född på vingarna, säger han sig. Och

medan han just står och tänker på den märkvärdiga fågeln,

kommer den åter flygande öfver fjärden därute.

— Nej, en masa är det inte! Vingarna äro för långsmala

och hvassa i de mörka spetsarna. Visst är färgen lik måsarnas,

med hvitt och grått, men hättan är svart som på sommarens

små flsktärnor och näbbet lyser stort och rödt som ingen

annan fågels.
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Det är en skriinlärna som \'inäsliskarcii ser. och hur skulle

han veta alt iion i'eser niira tva mil in i hans fjärd 1'ör att

tiska i(l oeh sen lar sannna sträcka öhvv hatxel ut iiien till

(le \tlersla skären mellan Häfringe oeh Landsort IVir alt stå

(lär en stund oeh pulsa sina tjädi^ar. innan hon aler reser in

tVir att tiska.

Från nätbaeken \i(l Vinas har man utsikt (")t'\er nästan

hela fjärden, oeh liskai-en. som ofta funderat öWvv lägeln

med den orimligt granna niihhen, kan inte lala bli att se pa

henne.

Hon far som en annan luik (WVer \attnel därute. All hon

ser efter tisk \el han sen länge. Det lorefaller honom sä

naturliul att alla \arelsei' skola se efter lisk. iNlen den där

fågeln mäste ha goda (igon, ty den llygei' bra luigt oeh iinda

har han sett den phMsligt ramla som en sten diiruppifran och

försvinna med ett sprutande ur \altnet. U)v att i nästa sekund

åter vara up[)e och fai'a sin väg med en glimrande tisk i del

starka näbbet.

Aldrig har han sel I den sätta sig pa en sten. som andra

läglar, för att äta upp sin lisk.

Nu försNann (\eu för honom. .Men en hungrig trut. som

lör (")f\er \iken bakom skogsudden, sag skräntärnan hugga en

lisk, och näi" han flyger efter henne IVir alt ski-ika ut sin alimd.

lär \'inäsfiskareu atei- syn |)a iiennes langa \ingar. Och han

blir slående länge med slocknad pipa och overksannna luinder

och sei' efter den märk\;irdiga fågeln, som l()rs\inner boi-ta i

soldisel. högt (ifvei- fj;irdarnas bla.

l*ji tiskiijuse. som n\ss har konnnil och eller monionlani^slen



>MeD en GLIMUANDE FISK 1 NÄBHET.»
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slagil upp i cii lorrskalc. tillar med cll plirande öga för all se

om hon l)är nägon fisk.

Måsarna pa de inre skären snegla pa lienne såsom pa alll

letVande.

SjältVa örnen, som viirmer sina nvkläckta ungar, värdigas

skänka henne en bhek från sin höga borg, när lion reser (ilVer

Hartsölandet.

Utanför de stora öarna, där människorna ännu ix) oeh

älgarna vandra i skumma dälder mellan bergen, kommer en

krets af holmar med stormpinad skog oeh knähög ljung i

skrefvorna, där några grågäss redan gått i land för att se om
trakten är så fri från faror att de våga bo där. De speja

efter den skarpvingade fågeln som färdas däruppe.

Men hon sträcker förl)i dem.

Rätt ut öfver fjärdar oeh land går hennes raka kosa. förbi

öarna, förbi de laga skären, där trutarna redan rusta sina

redar, ut öfver gatten. där ejdrarna gunga bland vågornas gäss.

Allesamman kunna se henne komma däruppe från väster

oeh försvinna ute i öster.

För dem allesamman, från fiskaren inne vid fjärden till de

yttersta galtens cjdrar, är hon en främling, som färdas förbi,

som aldrig stannar utom för att störta ned oeh gripa en lisk

ur sjön och som ingen väl någonsin där sett fälla samman
sina vingar till hvila utom pa den hvita klippan därute, dit

hon alla (la<iar stvr kosan.



Dcii inila kli|)j)an lider LJiisskiir och liiiigel' i yllcrsla s|)cl-

scn af l^jöi'ksun(ls (irikc.

Om folkel har kallal den Ljiisskiir len' Iriilariias Ijiisarnas-

— (le hvillvsaiule läglarnas sknll. del iir där ingen nu som

vet. Siikert ;ii' all så länge där boll människor pa knslen har

hvillageln lysl Iran klipporna därnle. Men aldrig var väl

Ljusskärs hjässa så hvil som sedan de stoi-a lärnorna konnno

dil en gäng oeli klädde ki'()nel med sina Inila skrudar.

Egenlligen iir del Iva breda klipi)hjässor. hvilka liill inlill

hxaiandra h(")ja sig ur halVel därute. Men Hamnskär l()rgäles

så läll af den. Inars (igon de Inila laglama pa Ljusskär langal.

Omkring de l\a sUirre breder sig oeksa en krans af kobbar

och mindre skär, hvilkas närhel bloll h(")jer de slora klippornas

afskildhel.



I STORM.

ö-fMOn.l. Berg, .S,i;/,s>;»/„ fäghr II.
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Eli slycke iiiiiaiilöi" inol kusten reser Slor Wöö sin höga

kägla, där ulteni bor inunder l)erget och örnarna bruka stanna

t'()r all hviht och hälla utkik.

Sällan kommer en bal dit. ulom väktarens, när han söker

säl ute pä bådarna. och loisarnas, när de vända äter ned till

Häfringe efter all ha löljt fartygen upp mol Stockholms

skärgärd.

Förutom uttern på R(")ö och alla hädarnas salar bor del

också bara fåglar därute.

Huggormarna som sola sig på Röö kala hjässa iinna det

väl för vågsamt all söka simma dit nt. Sorkarna i öarnas

lufvor komma dil ibland — (lud vet på bvilka vägar — men

må väl svälla ihjäl, när de förtärt de strån, som de betande

gässen lämnat kvar.

Ty är vintern härd inne på kusten ibland, där stormen

ligger på, så är den hårdare härute, där det isfyllda hafvet

vräker fram sina tunga sjöar, som kölden stelnar till en kåpa

af is öfver klippornas hjässor, så att knappt uttern kan la

sig o[)p där.

Jag for där första gängen en vintrig natt mol våren, när

ejdrarnas tusental sträckte norrut genom den nordostliga vin-

dens snöbyar.

Vädret blef härdl om morgonen. De hvitglimmande gudin-

garna pressades af stormen upp öfver klippan, där vi äntrat i

land. Skara efter skara rusade de fram mot sina fjärran mal

i Bollenhafvet. När del klarnade Ull mellan ett i)ar snöbyar,

pekade jägaren för mig längre ul mot öster och sade alt där

borta bodde skränmåsarna.
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HaFVHT mellan LJISSKÄU OCH KLSTKN.

Jtig loi* kikiuvn och s;ig dil ul. Inlc dl IrrxniKlc IVmciiuiI

syntes där. iiloiii tlc h\ ilskuninKuule sjöariKi. De s|)iiiUulc

som ronläner ölVcr klippornas pannor. Mm ständigt sökte

mina (igon aler diial. n;ir ejdrarnas talanger i'n sliiiul luilio

upp i sill noi"(lan[äg.

JXirhorla bodde de alltså, de sällsynta stolta IViglarna. när

de xände aliT Iran de s\(iliga lialxen med \ai'ens loi-sla \in-
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(lar. Ja": kände dciii redan tVan licislarnas läifelläsj; \(')vh\

Olands knsl oeli Iran Källskärcn. dnv de ha sill andra sloi-a

sanihiille.

Men härnto sknllc bo flera hundra, berättades del. Här

hade de alltså, pa en enda klipjja i del svenska Sörmlands

skärgård, sill bästa hemvist i liallNa xärldsdelen.

Hur mänga svenskar visste väl delta".' Oeh IramlVir alll

- hur nianga al' dem som visste det tunno väl del ringaste

värde uti all de hvita läglarna bodde där. pä deras kust, i

deras land.

Och äter frågade jag mig — hvarför —
hvarför hade de samlats just i denna enda

vrä af åi^w nordliga Östersjön?

Hvar kommo de ifrän? Hvar funnos

de pä andra häll i världen?

Del föll mig in att det kanske fanns

någon enda vetenskapsman i Skandina-

vien som visste nägot om dem. men alt

vi alla andra visste just ingenting, såsom

flertalet människor ofta stå främmande

oeh okunniga just inför de sällsvntaste T^"''*''
"" »Ulyssis

Aldrovandi» från år
oeh ädlaste lifsformerna. icio.

biteer/^nralFt



»La grande hirondclle de mer!>

I5riis;ir inlc under delta namn del vida hafvet?

Ser inle ögal en hafvets gigantiska svala ila tVani pa länga

vingar, skiniihvita som vågornas kammar?

Välsignade de. livilka i orden iira del sköna med del \iil-

Ijnd del tVirljänar! Del lida linns del nog ulall

Ihem som gal' den slora liiinan del slolla Iranska namnel

\ela vi inle. men orden säga alt han sag del vackraste hos

lägeln. Hvssarna borta \'h\ Kaspiska halSet luhxle hennes lida

läle oeh kallade henrie >: tscliegrava».

Asialbrskaren Pallas fann henne pä sjullonhimdralalel där

oeh beskref henne är 1770 uti A'r;/'/ ('ommenlnrii Acadeiniac

scieiiliaiuni imperialis Pclropolilaiiac . lian uppkallade sin

Slerna (-aspia eller halVel. däi' han fann henne, oeh gal' skäl

lör nanmet med r(")lian(le meninu:



»La GUANDE HlRONDIil.LE DE MEH.
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.lag anser, all (Icniia länui rätlcligen kallas deii kaspiska,

ehuru jag icke sett någon uloni från själfva Kaspiska hafVet och

omkring laici mynning, elär den hos de ryska inbyggarna fått

namnet Tschagrava.»

Det namn Pallas gaf blef länge gängse. Men enligt den

vetenskapliga prioritetsprincipen skall ett naturföremål kallas

\ id det namn, som dess förste vetenskaplige beskrifvare gaf det

efter binomenklaturen. Att detta förfarande i många fall med-

fört att länge brukliga och språkligt både formsköna och väl

betecknande namn på särskildt våra djurarter under senaste

lid fått lämna rum för andra både osköna och ganska intet-

sägande, tillkommer mig endas! all ur fonetisk synpunkt beklaga.

Det visades en dag efter mer än hundra år alt Pallas" be-

skrifning af hans »Sterna Caspia blifvit förelagd den veten-

skapliga akademien den 16 april 1770 men att en annan for-

skare, Lepechin, en hel månad tidigare, nämligen den 15 mars

samma år, bragt en beskrifning öfver samma fågelart under

akademiens ögon och därvid gifvit henne just detta de ryska

inbyggarnas namn som Pallas nämnde om.

Alltså måste »la grande hirondelle» därefter, sedan veten-

skapen dessutom gifvil henne ett nytt släktnamn, hela Hy-

droprogne t.sebegrava.'

Och ändå var måhända Lepechin inte den förste .som kände

lill den slora lärnan. Han råkade gifva henne del tidiga.sle

' Under sen.aste tiden liar återigen Lepcoliins auktoritet förkastats af vetenskapen, och det

namn Pallas fjaf den stora tärnan har ånyo kommit till heders. Hvilka obetydligheter, som

bestämma livad en stackars fågel måste heta, framgår af den allvarliga motiveringen i den

amerikanske ornithologen Hob. Ridgways nu utkomna arbete: »The Birds of North and

Middle America». Där står i en not till namnförändringen: »Lepechin has anteriority över Pallas

see Slerna caspia. Pallas) but of the six species described in his paper only three are binomial.t

a-193093. Uerg. Sällsynla fåglar II
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erkända naiiiiiet, men redan hundrasextio ar lidigare fanns

den här atergihia bilden betecknad »Meerschwalb .

Den är hämtad nr UUjssis Aldrouandi, Philosophi ac medici

Bononiensis, Hisioriam naluralem in Gijmnasio Bononiensi pro/i-

lenlis. Ornitologke, hoc est de avibiis hislorke,, ett för den liden

mäkla lär(U oeh numera sällsynt verk. utgifvet i Bologna i

nådens år KJIO.

FrånsedI den utmärkta omgifningen af fartyg med svällande

segel på ell upprördt hal", möta här påfallande karaktärsdrag

f()r (\>^w slora tärnan, det väldiua näbbet, de korta benen

och, framför allt. det säregna och alldeles rikligt återgifna

längdförhållandet mellan vingarna och stjärten.

Det är egendomligt all del konstnärliga återgifvandel och

framför alll uppfattningen af natiH'föremål ifrån de äldsta

historiska ejjokerna ned I ill sista seklen visst icke har varit

i stigande.

Man får gå långt tram i liden eller den lärde Aldro\an(li

verk, innan man linner någon bild af en tärna som är sa

väl uppfattad och återgifven som hans. Till och med alt teck-

naren erhållit en på hufvudet ljus och på rygg och vingar

tvärspräcklig yngre fågel framgår af det gamla sticket. Och

man får söka i senare tiders moderna planschverk, innan man

linner vilda giiss sa rikligt återgifna som på egyptiska frismål-

ninyar h-an tiden liera lusen år före Kristus.

Efter Pallas kallades skräntärnan i Tyskland allmänt »Die

kaspische Haubmeerschwalbe . och man far inti-ycket. alt den

ansågs vara en fågel med hnfvudsakligt hem\isl \i(l det kas-

piska hafsbäckenel.
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Först Brehin dcMi äldre svik-s ingående ha sysslat med den

haitiska förekomsten af var stora tärna.

Med tysk petitesse och önskan att göra nya arter företog

han sig att. sa vidt man mi kan se på grnnd af ohetydliga

individnella och aldersolikheter. dela de från baltiska trakterna

erhållna exemplaren pa icke mindre än tre arter, af hvilka

han bland annat kallade en > Schillingii», — ett af dessa alltför

vanliga fall då en djnrart. blott genom en forskares infall, för

alla tider skall behängas med en enskild människas namn.

Dess bättre visade det sig snart, att de Brehmska arterna

voro en och samma fågel i olika åldrar och dräkter, och från

och med nu började man småningom vinna klarhet, att man
här hade med en fågelart att göra, som utan att ens erbjuda en

afvikande form befanns bofast på vidt skilda ställen i världen.

flvar var hon nu egentligen hemma, denna »kaspiska» hafs-

tärna".' Hade hon något ursprungligt hemvist och i så fall hvar?

Den gåtfullhet, som hvilar öfver den stora tärnans lif, full-

ständigas blott af alla de frågetecken, hvilka genom mer än

ett århundrade följt allt hvad som skrifvits och sagts om
hennes förekomst.

Inom de flesta grupper och släkten af fåglar är det vanligt

att finna en rad olika arter och särskilda former af dem boende

inom hvar sina för arten eller formen egna områden af jor-

den. Visserligen dela liera arter inom samma släkte stora

utbredningsområden med hvarandra. Formerna af samma
art bebo äter gifvelvis mera hvar för sig begränsade trakter.

Men det är vanligt att finna en art i hufvudsak tillhöra en

världsdel eller två eller också ett visst bälte af jorden på
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luigra hrcddgraclci- med Jämrörli^l kliiiial. liclsl älNcii däi' lik-

iKinde Iniidska]) oth lc'('nadsl)c'linifclsfr sia all linna.

N;ir del i^ällfr en llvllandc fai^cl röresläller niaii sii* <*änia,

all den sJiiH" och därmed hela skaran al' samma slag har elt

säkeil medvelel hemvisl inom en Irakl af jorden. (Ul den

återvänder han varmare luftstreck för att lägga sina ägg och

fostra sina nngar. Vi tänka sä om vara svalor och storkar

och näktergalar och om många andra.

Del är en vacker tanke f<)i- oss della. all fåglarna i slora

skaioi'. diifna af hemkänslan för vail egel nog sa torftiga land.

en dag lännui scklerns och tropikernas dnkade bord för all öWvv

länder och haf ila sill rätta hemvisl till mötes. Det vore mänskliul

om vi |)å något sålt tyckte mindre om dem. som hvöiv ni ni-

falangen och blefve kvar därnere, där jortlen bär rikare hafvor.

Verklighelens armbågai- bruka gifva så lite rnm för vackra

tankar.

Del iir därlVir nästan glädjande all se. all del verkligen far

vai-a sa. all de Hesta fåglar, hvilka om hösten Hytta bort lian

vara nordliga bälten af jorden, också skara eller skara, fagel-

slag efter lågelslag, så många som öfverlefva italienarnas n;il.

återxända; icke endast de som skola reda bo häruppe, ulan

också (]vu slora hopen ungfåglar af större arler, luilka icke

skola luicka de f()i-sla lefnadsåren och hos Inilka ingen star-

kare bexekelsegrund all Ifunna södern kan skönjas än just

denna IVir oss sa \ackra känsla all de vilja alervända.

1 de hinder, hvilka dessa lännia eller fiirdas förbi, linnas da

och bo en rad af dem niirstående lågelslag. hvilka kunna

sägas intaga deras plats i landskapel och djurvärlden diir.
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Bloll cnslaka nrlcr al' clem som koinnia lill \ar vra al'

jorden halva ingen egentlig hemort, utan bosätta sig. när tiden

kommer. \ id ekvatorn såväl som vid polkretsen, i Australien

som i Europa, utan att afsevärdi synas ha förändrat sin

karaktär eller sill lefnadssätt inom dessa vikit skilda trakter.

Sädana läglar kallas kosmopoliter. De äro myeket la och

alllid starkare llvgare. Skräntärnan är en al" dem.

Dvn som genomsöker den \ elenskapliga litteraturen tor att

erfara någol om la grande hirondelle» skall nära nog öfver-

allt linna. att hon betraktas som en sällsynt tagel. Det är

icke endasl delta, all hon sällan blir sedd. Det mäste lie^a

något lör h\arjc forskare och jägare imposant i hennes gestall

och i hela hennes n|)plrädande.

Hur ofta uKiter man icke ultrvcken — denna härliga hats-

tärna» — denna ty\'ärr sa sälls\'nta art denna vackra

och intressanta fågeb,

.

Knappast någon vetenskaplig beskrifvare har kunnat släppa

pennan utan all villna om. hvilkel mäktigl inlrvck den stolta

hafslageln gjort.

Sa mycket mera egendomligt är det. all de områden man
\et henne bebo. ännu i vara dagar äro sa spridda och fåtaliga.

Om en annan tagel, hvilken som helst, säger man sig att

— den bebor säkert ett slori antal platser, om hvilka vi blott

ännu sakna kunskap. Om skräntärnan får man väl älVen

lörulsätta att det ännu linnes oupi)täckta tillhåll för den. men

det synes mindre sannolikt beträllande jusl henne, dels därför

att de sista årtiondena bragt ganska lite nytt till hvad man
1—193093. Berg, Sällsynta fdfjlar II.



50

föriil visste om hennes nlbredning, dels därför att en fågel

som gör sa starkt inlryek på människoögat ocli öral. därtill

ofta kolonihyggare, svårligen kan bebo en något besökt j)lats.

nian att del observeras oeh därmed blir kändl.

Söker man nu inom samtida orniiologiska \erk kiinnedom

om skräntärnans hemvist, möter ständigt upj)fallningen all hon

är en sydöstlig fågel — della då från ensidigt euroj)cisk syn-

punkt. Del är nämligen säkert all hon har ell slorl antal

häekplatser i trakterna af mellershi \;istra Asien ned genom

den bekanta Aral-Kaspiska sänkan. och dessa häck|)lalser lorde

beteckna hennes starkaste förekomst i ganda världen, men skrän-

lärnan har därjämte en slark utbredning inom del nearkiiska

området, där hon förekommer häckande såväl vid Atlantiska

och Slillahafskusterna som \id de stora insjckuiui både i

Förenta staterna och i (Kanada allt inom det tempererade

bältel. ehuru fåglar tillfälligt anträffats älven utanför delta så

långt upp som \id Yukon i Alaska (Nelsoni och \id Macken-

zictloden (Ross), vid hvars delta fågeln enligt senare upi)gill skall

vara funnen häckande (Ridgway). Däremot synes hon ej vara

nämnd i Sydamerika, ehuru det väl är sannolikt att en sa stark

llygare. om {\vn tlvtlar söderut från Nordamei-ika. lika väl

måste ulsti'äcka sina fiirder inom viindkrelsarna d;ir som i gamla

världen.

Då en mera ingående ivdogörelse för skräntärnans utomeurope-

iska utbredning skulle svälla ut öfver ramen för denna skildriny;

ur hennes lif hos oss, har jagafståll från att här noggrannare redo-

göra för de kända tVirekomstei-na och inskränkt mig till all i kort-

hel beröra de punkter, där påträffandet af häckande skränlärnor
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\is;ir ;irk'ns ej^endom liga sporadiska tVirdcInini); ötVcr i^aiiila

världen.

Frän del röriil iiäninda väslasiatiska häckningsområdet finnas

en mängd iippgilter. Kedan Pallas säger i sin Zoographia

rosso-asiatica». alt skräntärnan är myckel talrik i Kaspiska

halVel och kring llodmynningarna. och äfvenledes i de st()r-

sla sjöarna pa de Harl)enska slätterna och i Obs fåra mot

Oceanen

Han säger också: Omkring Svarta hatVel och Baltiska hatVei

är den ej sedd. —

!

Pallas svns sålunda ingenting ha vetat om skräntärnans

häckning vid Öster.sjön.

Severzow fastställde skräntärnans häckning pa skilda platser

inom Tnrkestan och upptill ii.000 fots h(")jd öfver hafvet.

Slutligen meddelar Snschkin. som för närvarande torde vara

den främste kännaren af dessa onn'ädens fågelvärld, .sa sent

som 1914. all skräntärnan häckar hl. a. i Tschalkaronn'å(let

och i (\en Aral-Kaspiska provinsen.

Utöfvei- delta uppgifver Rev lUOÖ skriinlärnan som häckfågel

inom mindre Asien, Persien, China och Malayiska öarna .

men hvar och i hvilken utsträckning är ej angifvet. Parker

onmäniner 1<S<S0. all fågeln skulle vara funnen häckande pä

Ceylon.^

Alla up[)gifter synas emellertid visa all skräntärnan har ctl

säkert och ganska vidsträckt häckningsonn^åde i västra Asien,

men (Uriga fynd inom denna världsdel ligga fläckvis fjärran

frän hvarandra. Dessa fynd af enstaka häckplatser synas

' Xaumaiin nämner iifven Sandwiclis- iicli Vänskapsö.arna.
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strålforniii*! utspridda här och hvar (WScr lida gamla väildeii

och Australien med den väslasialiska tVirekomsleii som ett

starkt centrum.

Sä uppgifves skräntärnan från Australien vara funnen pa

Stora Barriärrefvel vid Tasmanien och Basstrait (Dresser)

samt på Nya Zeeland vid Waimakaririllodens ullopp (Finschi.

Går man lill Ah-ika ei-far man alt där linnas kolonier af

häckande skräntiirnor, men ])å helt skilda platser. Så är den

funnen häckande vid mynningen af Zamhesi (Kirk), i Syd-

västafrika (Kuscheli. pa Bonnytlodens delta i stor koloni till-

samman med Sterna velox (Forhes), på öarna Djerba iKoenigi

och Knais (v. k^rlangen utanför Tunis' kust. Den upi)gifves

såsom »seltener Standvogel an der sinaitischen Kiiste und bei

Suez (Kaiser). Slutligen säger Kiltenberger h'an Danakil-

landet: Von den Seeschwalben war nm- die ausserordenllich

scheue Sterna caspia ständig zu schen.»

Rundtorn Afrikas kust, men pa \i(lt skilda platser, linna vi

alltså skräntärnor häckande.

dai" man till lun'opa sa mcUa två upi)lysningar om lägelns

häckning i Spanien, nämligen dels lian mynningen af Guadal-

quivir, dels >on the Islands of Mar .Menor. lo the iiorlh of

Carlagena (Dresser).

\'i(l italienska kusten är hon veterligen endast funnen h;ic-

kande pa (iar ulanlVir Sardinien il)i'esser) och en gäng niira

Bonifaciosimdet. en hona vid näste! (Salvadori).

I Frankrike skola ungar IVirr vara funna vid Dunkenpie och

'l\)ui'nai iDresseri. 1 kjigland är hon aldrig iakttagen häc-

kande, ej heller i Portugal eller Belgien.
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Gar nian östeniL Iran llalicn ökas uppgifterna om lägelns

förekonisl. Skräntärnan nppgitVes sålunda häcka allmänt i

Grekiska Arkipelagen' (Friderich). Hon är i fatal träffad pä

öar vid Smyrna (Kriiper, Braunl Turkiet namnes inom hennes

häckningsområde (Rev) och Friderich säger att hon är allmän

vid Svarta hafvet.'

Här, vid närmandet mot det stora aral-kaspiska häcknings-

området, möter äter en koloni vid en flodmynning. I det

omstridda och fägelrika Dohrudja säga nämligen hröderna

Sintenis är 1877. att skräntärnan >hrutel zu Hunderttausen-

den " auf den Sandhäncken im See Sinoé».

Helt åtskild frän dessa spridda häckplatser kring Medel-

hafvet och mot de stora vattenliäcknen i öster, ligger sa, pa

andra sidan den europeiska kontinenten, det baltiska hem-

vistet, samladt omkring Östersjön och förr utsträckt med en

häckplats till Slesvig. Inom Holland häckar fägeln icke ocli

är i öfrigt en sällsynthet. (Prof. van Oort i hrcf.)

Inom Östersjön knytes närma.st intresset till de tre kolonier-

na, de två svenska pa Ljusskär och Löfjeskär, hvilka äro

föremål för denna skildring, och den berömda kolonien på

Ellenbogen vid Sylt, som en gäng på Naumanns tid ägde tre-

hundra par af de stolta fåglarna och som i dag. sedan krigs-

aret 191cS. blott är en saga.

Hur sällsynt skräntärnan verkligen är framgår bäst genom

en granskning af det fåtal platser, där man i öfrigt känner

något om henne i norra Europa.

' Dessa bada uppgifter om allmän förekomst såsom häckfågel har jag icke sett stödjas

af något annat verk.
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Pä Tysklands kiisl upiJgiiVes något par lui luickal 1<S(S!) \i(l

Hiddensci' iHocke), men IDLS kunde de ej aleilinnas där

(Lindner). Fågeln säges iWwu ha [(Mckonnnil \i(i Trcnl pa

Riigen (Nehring 1903). och Dc-lnicrs säger i Sliidien /.ur

Avifanna der luiislande . all hon är sellener Hiulxogel an

der Kiiste . Dielrichs uppgill oni elt häckande par \i(l

Königshaten lar ses i sand)and med Sxltkoloniens hisloiia.'

Det är allt!

(jä \i (")sterul iiings Östersjön Ihina \i inga uppgifter om
skränlärnans Iniekning tVirrän i Mnland. Här skrel" den då-

varande h-ämste kännaren af Finlands fåglar Professor .1. A.

Palmen 1(S7() följande:

»15riilel in den äusseren Scliiircn des Finnisclien Meerbusens, doch niir in dercn

westlicher Hälfte; zahlrcich in S.—W.— Finland und am Hotnischen Mecrbusen

bis Uleåborg und Torncå. gegen Norden allmählich scltcner wcrdend. Ini Inncrn

und nördlichen Lande nie getunden.

Rörande skräntärnans nuvarande törekomst i l^inland liar

I):r Holf Palmgren i Hälsinglbrs i l)ref benäget meddelat mig

följande:

>Sterna caspia liar jag anträlfat häckande i enstaka par glesl längs Finska

vikens nordkust frän Pernå yttre skärgård iLovisatraklen) till Åland, där den

enligt uppgift uppträder något allmännare. Det har mellan Lovisa och Hangö

blott varit enstaka par, undantagsvis ett fätal par. som jag iakttagit alllid på de

längst i liafvet belägna kala klipporna och med vida afstånd mellan de skilda

häckplatserna i Borgå, Sibbo, Helsinge, Esbo, Kyrkslält, Ingo. Snappcrtuna och

Bromarf socknars utskärgårdar ... I Klåfskären .\land såg jag våren IDKi blott

1 eller 2 par skräntärnor. Häckande i Björneborgs yttre skärgård enligt uppgift;

sedan afbryles förekomsten eller är sporadisk (»Vcslerbåda och Kallskärsberget> Hugo

Kranck, Act. Soc. pi-. F. el Fl. I'enn.. XV. 11 ända till Karlö.

' fppRiftenia nm liäcknin{; pä den omtiiladi- och \ id iiutidn iin(iersöl;niiiK iiUc e.xisti-

laiulc saiitlljniiUcn Stiiliher lämnas liär ä.sido



Det är varmt i balen.

&—193093. Berg, Sällsynta fåglar II.
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Omkring Karlö skall skräntärnan enligt Sandman på hans tid

ha förekommit sparsamt, men nordligare riiti allmänt ända till

Torneå.

Dessa uppgifter äro som synes icke förenliga, hvilkel gifvel-

vis kan bero pa en förändring inom fågelvärlden, ehuru det

i delta fall ej ensamt torde vara täckande orsak. I den lands-

del, där Sandman säyer att få<i;eln förekommer rätt allmänt, säi^es

den af Professor Palmen längs kusten »småningom blifva säll-

.syntare», och där denne på sin tid uppgifver den vara talrik,

finner, visserligen nu efter fyrtio ar. en sa utmärkt fagelkän-

nare som Rolf Palmgren enstaka par . . . med vida afständ

mellan de skilda häckplatserna .

Denna iakttagelse, att skräntärnan inom hela det baltiska

området förekommer med enstaka häckande |)ar på vida af-

ständ från hvarandra och, i stark motsats härtill, med ett par

starka kolonier, utan något enda kringboende enstaka par, är

sannolikt riktig.

P^örbigå vi de svenska häckplatserna för all se den nord-

ein'opeiska utbredningen från andra sidor, tinna vi närmast

alt skräntärnan aldrig är funnen häckande i Norge. I Danmark

däremot finnes fågeln, men ytterst sällsynt.

Är 1823 skref redan Kammerjunker og .hegermester (Iharles

Teilhau, i sin Forsog til en Beskrivelse af Danmarks og Is-

lands Fugler», om skräntärnan så här:

»Boer vid det caspiske Hav, og i Archipelagus. Er blandt

vore .sjseldne Fugle. Yngler i Miengde på Romoe og Sylt

under Ribe Amt, sjielden ved udlobet af Ribe Aae.»

I sinom tid beröfvades ju Danmark denna berömda häck-

plats för skräntärnan.
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Men ätVen utom Slesvig ägde vårt naboland da en koloni

af sUräntärnor. Det linnes en för denna tid utmärkt skildring

därifrån. Del är ett ; Udtog af en Skrivelse fra Regiments-

qvarteermester og Auditeur Faher til Professor Reinhardt,

dateret Horsens den 28 juli 1<S24 och står att tinna i Tid-

skrifl for Naturvidenskaberne 182() . Det lyder:

/ Vl- Mil Nord for Vejröe ligger et Sandrev. Bösserev kaldel.

eet Bösseskud bredt og V» Fjerdingvej läng. Slrandbredden

er bevoxet med (^rambe; förresten er der kun lidel (irtes.

men Slalice Armcria bekkeder Midlen af Revel. Her skulde

en Fugl yngle, som Baadföreren kaldte Rekke. og som vakle

min hele Opma^rksomhed. Da jeg gik i Land paa l\evel. Höj

noglc (iraagjifs op; Larus canus, argentatus og Slrepsilas col-

laris havde Rede der, men jeg saae eller hörle inlel L'sa-d-

vanligt, indlil pludselig/ da jeg nnermede mig mod den norde

Pynt, el mig ubekja^ndl luesl. gjennemlrivngende Skrig lod

mig kaste Öjnene i Vejret — jeg gjenkjcndle slrax i Baadfö-

rerens Rekke Kjiiempen blandt T?ernerne Sterna (laspia. den

5:e Trerneart jeg fik paa denne Tour. Paa den allernordligsle

Pynt af Revet ynglede 20 Par af denne sjeldne Fuglr' jeg

fandt kel ved Vandel og el Par skridl fra hinanden 10 Reder

af den med 2 /Eg i hver (kun i 2 fandl jeg blöt 1 Aig).^ De

laae som ved de andre Tiernearler paa de bare Steen og ikke

i et bvuuet Rede som Maagernes. Altsaa have vi dog et be-

stemt Punkl i Danmark selv. hvor denne Tiierne vngler.;-

' Man ser liiir v;il sUräiitiiriiaiis sätt att u|)|)ti':i<ia iir iakttaget

' Ständigt återkommer detta »denne sjeldne Fugl».

° Här möter äter uppgiften om de tvä äggen i hvarje bo. Men datum tvder pa att ilen

första kullen och möjligen äfven en andra blifvit omhändertagen.
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På den tiden torde skräntärnan lui rulVat
i)ä ännu några

enstaka öar inom Danmarks gränser, såsom vid Enö oeh på

Nordre Rönner. Men redan 1(SS() förmäler Liitken alt han på

Bosserna (det Bösserev där Faber fann 20 par) detta ar liäl-

fade blott ett enda par. Och ett kvarts sekel senare skrifxer

Herlnf Winge i »Fortegnelse över Danmarks Fngie»:

»Sterna Caspia, Rovterne. Hai- ynglet faatalig i Landel: fra

seneste Tid savnes Underretning.»

{'emellertid har det konnnit en »nnderretning». Enligt hvad

den framstående kännaren af Danmarks fågelvärld Herr E.

Lehn-Schiöler meddelat mig, skall nämligen i år två par skrän-

lärnor träffats häckande på elt danskt skär.^

Dessa två par äro måhända de enda Danmark äger i detta

nådens år. då det med Slesvig återfår den vidtbercimda häck-

platsen för skräntärnor på Syll.

Nanmann berättar all där Nid hans besök år IcSll) —
alltså för 100 år sedan — fimnos omkring 300 par häckan-

de skräntärnor. Men det gick liastigt utför. Där bodde

nändigen på samma strand också gråtrutar, grafgäss. ejdrar,

måsar och strandskator, hvilkas ägg befolkningen af ålder

samlat löv att äta u))p, och då fingo i första hand skrän-

tärnäggen följa med, eftersom de ligga mest öppet och

därför äro så lätta alt linna. Under senare år läl mvndig-

heterna en gendarm vakta där under häcktiden, men icke ens

del har hjälpt. För hvarje gång någon fågelkännare meddela!

upplysningar från platsen, har man kunnat vänta all fa höra
* Dä jag önskar undvika att detta arbete begagnas som adresskalender af äggsamlare, anser

jag mig emellertid icke kunna namngifva sådana häckplatser, hvilka ej under liäcktidcn äro

skyddade genom bevakning.
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om nedgång i anl;ilcl skräntärnor. Uppgifternas siffror iia

visserligen stundoni gjorl en gynnsammare kurva nj)pät. men
detta behöfver ej endast bero j)a alt kolonien erfaril (ikning.

Det har nämligen ofta visat sig alt olika besökare upj)skatta

antalet i samma fågelkoloni myckel olika.

Af de 300 pai' Naumann uppskattade kolonien lill. sag nästa

besökare. Boie. blott omkring 200.

1(S57 antager Rafn att i)å Ellenbogcn läggas 'A- ä 400 ägg af

skräntärnor. Han skrifver vidare, hvilket har sill intresse

beträffande de svenska kolonierna:

' Die Kolonie soll friilier zahlreicher gewesen sein, svclchcs uiii so nierkwiirdigcr

isl, da diesc Meerschwalben in Skandinavien niemals kolonienweise, sondcrn

liöchstcns nur in einzeinen Paaren hriiten.''

1(S71 hade emellertid antalet galt ned sa alt M()i)ius räknade

17 bon.

18(Sr) mcddelai- emellertid v. Berlepsch i föredrag iidVn- Deut-

sche Ornilhol. Gesellschafl, alt invånainia pa Sylt uppskatta

kolonien lill omkring 40 Paar.

l<Si)0 skrifver också Blasius, alt där skulle linnas 30 å 40 par.

Sedan bäi' det mol undergången.

1902 fann Dielrich bloll .") par häckande, diir de trehundra

en gäng bodde.

1907 säger Leege 10 par.

190(S log Schullz de IVirsla fotografierna af skräntärnor d;ir.

Han skrifver: . . . >und nm- noch S Pärchen Sterna caspia. Sic

li'ansil gloria mundi!»

1911 besökte Dielrich ånvo sliillel och sag 10 bon. ur hvilka

kläcktes 22 ungar.

' S:1 läiiijc denna stora koloni existerade, kände man alltså inom Skandinavien iniia kolonier.



Ungar.

9-193093. Berg. Sullsynla fåglar II.
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Man hade alUsä rcdaii börjal räkna ungarna.

1912 säger Lindner atl där funnos 4 par.

1913 fastställer änyo Dielrieh 4 par och däraf Ijlefönngar.

Så kom kriget. Det biel' niililära vakter ute på Sylts klilter

och ondt om mat i stugorna. Fåglarna hngo naturligtvis nu

släppa till det sista ägget i den sista kullen.

Redan från 1916 meddelar Muller:

»Bei dieser Gelegenheil möchte ich auch mitteilen, dass nach

der von einem Vize-Flugmeister gemachten und leider wohl

richtigen x\ngabe die Sterna cospia auf dem Ellenbogen ein

Opfer des Krieges geworden ist. Unvernunft und unersätt-

liche Fressgier, die alles verzehren muss, habcn den Unler-

gang verschuldet.»

Det är alltså icke endast några millioner människor som värl-

den aenom kriöet har blifvit af med. Äfven inom naturen

svårersättliga lefvande värden ha gått förlorade.

Det är visst att sådana fåglar som skräntärnan envist hänga

fast vid den plats de vilja bebo. Endast den ihållande förföl-

jelsen torde ha orsakat Syll koloniens fullständiga förstörelse.

Men ännu lefver det säkert skräntärnor af denna stam, och

det är möjligt att Sylt under danskt välde än en gång kan

få se de sällsynta gästerna återvända. Det skulle lända Danmarks

redan berömda fågelskydd till ovansklig heder om det lyckades.

Det synes mig icke otänkbart att förintandet af kolonien

på Sylt kan hafva haft inflytande på skräntärnans förekomst i

Sverige.



CxS

I \iirl huul är skräntänian sedan äldsta lider ['öv l\v^e\-

kiinskai) känd såsom häcklagel på några \idl skilda slällen

och i (.Mislaka eller fåtal par. Redan 1782 skref den mång-

kunnige prästen Samuel Odniann i K. V. A. H. sin mycket

värdelulla nppsals Anmärkningdr om Skrän-Måsen . h\ari han

påvisar denna fågels identitet med Fallas" Sterna caspia och

samtidigt utmärkt beskrifver dess uppträdande i ()stersjöskären.

Här har skräntärnan alltså en urgammal stamort. Det enda

om hennes säkra förekomst man vet i västra Sverige är. att

några få par af ålder brukade häcka och ännu göra det på

enstaka skär i Vänern. Inom Skåne och Blekinge äi' hon okiind

såsom häckfägcl, likaså vid Öland. Däremot harjag under senaste

åren iakttagit två häckande par på skär utanför södra Kalmar

län. DiiiilVan och norrut genom de mellansvenska landskapens

stora skärgårdar ha skräntärnor förr häckat här och hvar i

enstaka par åtminstone upp till Gästrikland och troligen längre

norrut.' UtanlVir kusten af Tjust återlinnas ännu pa kartan

åtminstone tva och i Stockholms skärgård ett >skränmåsskär .

Det senare, beläget utanför Möja. har länge varit tomt, men i)å

Hvitharorna i närheten häckade ännu Ivenne par tills för några

år sedan en bondpojke i trakten skröt med att ha skjutit de

sista skränmåsarna.

Sannolikt finnas luir. siirskildl inom Östergötlands skärgård,

ännu ell lilel anlal skränlärnor spridda pa enstaka sk;ir i liafs-

l)an(lel, ehuru del varit mig omöjligt all erhålla uppgift om

' Kiicseiidul meddelar 1908 att hon förekommer» i södra Norrbottens skärgärd' I ;ir

har ett par skräntänior trnlTals häcli.niide p3 Hockstcnsrervct utanför Mancå, men den ena

maken blcf dessvärre skjuten
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mera än ett tiotal par.' På de flesta stäUen där sUräntärnor

förr uppgilVits ha häckat, synas de längesedan vara Försvunna.

Något tillnärmelsevis så stort antal skräntärnor, som de båda

sörmländska kolonierna nu visa, synas de svenska Östersjö-

skären i sin helhet icke ha ägt under den tid man kan minnas.

Vid (lotland hafva skräntärnor funnits häckande några få

|)ar pa enstaka holmar utanför östra kusten samt ett och två

par [)a Stora Karlsö, där fåglarna de senaste åren åter visat

sig efter att under flera år ha varit försvunna.

Dessa uppgifter från en så väldig skärgård som Östersjö-

kustens och med ett till svnes så tlvktigt föremål som skrän-

tärnan kunna gifvetvis vara mycket ofullständiga. Det före-

faller väl möjligt, att man ännu kan tinna ett flertal par, må-

hända en koloni, likaväl vid vår kust som borta vid Estlands,

hvarom ingenting varit kändt. Men totalbilden af fågelns

förekomst torde vara riktig. Skräntärnan har sedan ett

århundrade varit känd såsom häckfågel i enstaka och fåtal

par på vidi skilda skär nära hafsbandet utanför den svenska

och tinska Östersjökusten. Dessa skräntärnor synas ingen-

städes hafva bildat något samhälle. Om kolonier af fågeln

har man vid Östersjön ingenting hört, förrän den slesvigska

kolonien på Sylt försvann och de sörmländska kolonierna

ungefär samtidigt uppstodo. Om detta plötsliga uppträdande

vid Löf^jeskär har en af medlemmarna i Källskärsklubben. herr

Albert Gräslund i Nyköping, godhetsfuUl meddelat mig följande:

' Af samma skäl som inför den sista danska häcki)latsen anser jag mig icke berättigad

att här namngifva de ställen där jag erfarit att skräntärnor ännu häcka i värt land. Kolo-

nierna på Ljusskär och Löfjeskär äro båda så kända, men samtidigt dess bättre så väl beva-

kade, att en skildring af dem i detta hänseende saknar betydelse.
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— Omkring IcSDÖ hade iiiaii sii; iiigenliny hekanl om skrän-

lariior \i(l J.()l]eskär. Däremot häckade 1 eller 2 par af dessa

fåglar i)a (Irässkären, emellan Hälringe och Oxelösund, hvar-

ilrän de eiiicllcrlid för länge sedan försvunno.

1 sliilet på 9()-talel, sannolik! LSlhS. uppirädde emellerlid på

en gång pa Löljeskär 10 ä 12 i)ar skräntärnor hvilka häckade

där. Denna koloni som lick atnjnta Källskärsföreningens iit-

märkla skydd ökades nu sa hastigt, alt den redan år 1905 ansågs

räkna el I r)0-lal par.

Al' lOK) räknades 54 bon.

Ar 1917 räknades 47 hon.

År 1919 har kolonien (ikals och lär ha hållit (HVer 100 hon.'

Denna uppblomslring pa kort tid frän ingenting ;ir en af

de fa gliidjande ökningarna inom \ar iagehärld under senare

ai-, och Källskärsföreningen, under hvars intresserade vård de

siillsvnta fåglarna erhållit hägn. är förtjänt af allmän tacksamhet.

Skräntärnorna på Ljusskär ha, såsom det hötXes en fågel i <)r-

narnas grefskap i Sverige, äldre anor än släktingarna pa L()fjeskär.

Från \H(]7) thmes i Svenska .lägarförhundets Nya 4'i(lskrifl

ett meddelande om hennes förekomst i Björksunds skärgård

af G. P^kblad. Denne skrifver:

ySkriiiilärndu. Under de sLsta åren har insändaren pålrällat tre ä fyra par

al' denna fogel häckande i trakten af Hartsö. Då man med båt nalkas den holme,

der hon har .sitt ho, kommer hon genast till mötes och anställer med sitt 'krat-

schantle' läte ett förfärligt alarm. Hanen, som alltid linnes någonstädes i när-

heten, kommer då äfven dit, hvarefter makarne gemensamt fortsätta sin olat.

' Det förefaller, ciilit<t i trakten Ijuciides iakttagelser, som om en del af sluiuiiririiorna

skulle alternerande bo på än Löfjesliär, än l.jiisskär.



Ljusskär, Stora Röö och Hartsö-

landet FRÅN Hamnskär.
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under det de, kretsande omkrinj; besökaren, kasta sig ned med nästan liopfällda

vingar, ej olikt talkarne. I stulet af maj lägger tionan sina tre ägg, vanligen på

holmens högsta punkt, så att den rufvande fogeln har fri och obehindrad utsigt

vidt omkring. Bortskjutes honan, så öfvertager hanen äggens rufvande och

ungarnes uppfödande.

Sommaren 1863 tillfängatogos tre ungar, som uppföddes med fisk. De voro

särdeles glupska. Hvarje morgon uppkastade de små bollar af fiskben och fjäll,

som de ej förmått smälta. Sedan de blifvit flygga, företogo de små utfärder,

men kommo alltid tillbaka till det ställe, hvarest de voro vana att mottaga sin

föda. Slutligen, mot hösten, borlllögo de ulan att sedermera återkomma. Skrän-

måsen, såsom denna fågel benämnes af skärkarlarne, är af dessa illa liden, ocli

af dem förföljd, emedan han med sitt skarpa, genomträngande skri varnar skälen

för den lurande skytten. Häckar på Hamnskär, Garkast och Treknäpplingarne.»

x\lltså var skfäntärnan redan pa denna tid bofast inom

samma skäigård, där den stora kolonien på Ljusskär i ckig tinnes.

Ar 1<S71 liäckade emellerlick enligt uppgift som Sundström

erhöll frän Hartsö. icke mer än elt par skränmåsar - därute.

Det är intressant all man redan pä denna tid ansåg fågeln så

sällsynl. all man log reda pa och meddelade om ett par.

Samtidigt uppgifver Sundström [K. V. A. H. 1872], att han

IrälTat denna art sj)arsaml ])ä skäret Trutbådan ulanför Lacka

och Ullerviks Slångskär, saml en gång tillfälligtvis vid Hökö >.

De Ivå nämnda autorerna synas redan hafva hafl olika

åsikter. Sundström skrifver nämligen:

»Tvärtemot herr G. Ekblads uppgift på sid. 237 af »Jägarförb. Nya Tidskrifts»

tredje årgång har jag funnit skräntärnan ganska försigtig, så att det icke lyckats

mig att komma i håll för någon enda. Väl mottager hon främmande med höga

skrik och ställer sig då stundom rätt upp i vädret med stjerten utbredd och

under ideligt llaxande med vingarne, men vet dock att taga sig väl till vara.

Deremot var hon ytterst närgången mot min till Utterviks Stängskär medförda

rapphönshund, hvilken hon nästan ville anfalla med slag af vingarna och hugg

af näbben.»

Förekomsten inom denna del af Sörmland var alltså den
W-ni:i0n3. Berg, Sällsijnta fåglar II.
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vanliga; enstaka par i)å enstaka skär. Sa myckel mera gåt-

fiilll är nu del plötsliga uppträdandet af kolonitaglarna. En-

ligt samstämmig utsago al' de mycket lägelkunniga män, som

bevaka lagellitVet i Harlsö skärgård, syntes där nämligen

ännu sommaren 1911 alltjäml blott 'A par skräntärnor i)ä

Hanniskär och Tviknäpplingarna. Sä tunnos plötsligt vären

1912 () par |)ä Hanniskär. och ingen skränlärna syntes på

något annat skär. Men redan nästa \ar alltså 1913 —
fanns ingen skräntärna på Hanniskär. Nu hade en stor

koloni i stället slagit sig ned på Ljusskär, minst 20 par. De

hade då sina bon i den grunda sänka, där de yngre fåglarna

ar 1918 häckade.

Nu ökades kolonien ()U])phörligt. Fåglarna klädde snart hela

det sydöstra krönet, där de nu ha sin käraste plats. Ar 191(S

funnos där omkring 100 pnr. Och nu bor ingen vare sig i)a

Hamnskär. Tviknäpplingarna eller (larkasl. Man ser inte en

skränlärna frivilligt sätta sin fot där.

Nu frågar man sig ovillkorligen — hur har en sådan mängd

skränlärnor kunnat samlas här'.' Har möjligen ingen äggfängst

förekommit här såsom i alla andra skärgårdar? .lo, det har det

visst. Denna fråga synes mig just här förtjäna någon granskning.

1 dessa trakter har nämligen sedan urminnes tider en om-

fallande äggfangsl bedrifvits af skärgårdsbefolkningen. Denna

äggfangsl var till stor del fullt lollig. Den var till och med

inräknad uli skärgardsbornas lagliga beskattning och torde, så

länge denna skatteberäkning linnes, ej af någon ny förordning

kunna fråntagas dem. De olika holmaina och klipporna inom

Hai'ts() skärgård voi'o förr i liden uppdelade mellan de stora
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öariias al)()r. sa alt livar ocli vu hade sina ägi^holiiiar , och

denna uppdehiing brukas delvis än i dag.

Aiiiifåniisten i skärgårdarna hör man ofta kknKh'as, särskildt

af tljnrskydds- och naturskytklsvänner, hvilka kitt (kiruli se

en förföljelse niol fåglarna, (iifvetvis är del också elt \åld

mot dem all hokslafligen röfva Iran dem äggen. Men hela

denna sak ses ofla något ensidigt och bedömes förhastadt.

Det är också ett vald all laga kalfven från en ko och en obe-

stridlig f(")rf()ljelse att dag f(')i- dag stjäla undan äggen för

hönsen. Men det faller det ingen in all jämra (")fver. En

förståndig äggfangst i våra skärgårdar af därtill berättigade

personer behöfver visst ej skada. Den kan tvärtom vara till

god nvlla genom alt något hålla tillbaka ökningen af sådana

hvilfaglar , hafstrular och grålrutar, hvilka i sin lurbedrifva

äggfangst bland den mera värdefulla fågeln, såsom ejder och andra.

Men del är också endast denna förståndiga äggfångst som

ej skadar. Att en hop löst folk, såsom nu ofta sker, inför den

nuvarande jaktlagens bepröfvade hjälplöshet utan urskiljning och

om hvarandra bedrifver äggfångst i en skärgård, blir helt natur-

ligt en ungefär lika god hushållning, som om tio obekanta per-

soner om hvarandra skattade äggen i samma hönsgård.

Om kommunismen möjligen har någon uppgift att fylla så-

som motvikt mot andra rotföreteelser inom människornas

.samhälle tillkommer mig icke att bedöma, men vid hushål-

landel med naturens lefvande tillgångar är den i hvaije fall

absolut oduglig.

Del har visat sig vid olaliga tillfällen, och del kommer åter-

igen till synes beträffande skräntärnan, icke blott vid ulrot-
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ningen pa Syll. ulan älven just \i{| \ara kolonier. I liailsö

skärgård, där ägglängsten varit och är mycket rik, ha skrän-

tärnorna kunnat ho ostörda, när inte någon IVämmande håt

kommit dit pa pknuh-ingstäg. ocli tagelhtVet i sin helhet är lör

vårt land exempellöst rikt. Det ;ir tack vare värden framför

allt. och äggfängsten .synes alltså \ckv ha gjort någon skada.

I närliggande skärgårdar, där ja k I och ä^gfännst utölVas —
|)a motsatt sätt. är l'agellir\et Inllstiindigl utarniadt.

Men om nn ocksä enstaka skräntiirnj)ar i andra skfiigaidar

genom iigglängsl fördrifvits och, som man kan tänka sig. sam-

lats hit tiil dessa mera skyddade ti'akter, sä synes del dock

icke sannolikt, att sådana inllyttande par ha kunnat gilVa upj)-

hofvet till dessa stora kolonier. Del loi-de icke heller \ara de

tre, fyra paren frän ()0-talel i Harlsö skärgård, hvilka genom

ökad afkomma hlifvit stamfäder ät kolonien ]iä Ljnsskär, lika

lite som de två paren på Grässkären kunnat vara m-sprunget

till alla skräntärnorna på Löfjeskär. Särskild! om dem veta

vi ju att — dit kommo 10—12 par .

Så vidt jag förmår att se stå vi här inl'(')r ctl af dessa

immigrationsfenomen, som äro kända Iran andra masfåglar,

t. ex. dvärgmåsen.

De skräntärnor. h\ilka under Hydda årtionden hehott hade

den svenska och linska övärlden, ha fortfarande sin glest

sjjridda och fåtaliga stam i dessa skärgårdar, och de synas

aldrig ha visat henägenhet att bilda kolonier. Om en sådan

benägenhet |)l()lsligt skulle ha upi)slall. <)i'h xidare ett tilh-äck-

ligt antal fåglar, såsom de K) 12 paren vid Löfjeskär, })löts-

ligt skulle sandats Iran olika hall. och om diirtill dessa fåglar.
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nlldeles eiiiol livad man löiLil vclaL om dem, lika plötsligt

skulle ha erhållit en så stark ökning, att de på ett fåtal år

kunnat hlitva hundratal, då vore detta verkligen ett samman-

IrälTande. som foretaller all Irotsa den biologiska sannolikheten.

Mina iakttagelser och rcin om dessa fåglar äro alltjämt för

fa och ringa för all lillåla några säkra slutsatser i denna fråga,

men hopandel af sannolikheter synes mig leda länken i en

bestämd riktning.

\'i vela från Danmark föi-ul om cll fall, da en annan större

lärnart vid slark f()rföljclse plötsligt Hyllade hela kolonien

öf\'er storl afsland Ull en hell annan Irakl. 1 vart land har

jag iakttagil all svarltärnoi- tlylla plötsligt ell ai\ hela kolonien

pa femton. Ijngo |)ar. lill ell hell annal Iriisk än del de be-

bodde förut.

På Sylt fanns pa 1<S70 80- och in i)a 9()-lalel iinnu en koloni

])å o() a 40 par. Omkring 1900 voro de llesla borta.

Inga fåglar blefvo dckiade pa Sylt. Man förjagade dem
genom alt laga äggen. Hafvel och flygsanden togo också så

många, all fåglarna borl läi'a sig all söka en annan häckplats.

Men dessa skräntärnor, hvilka lämnade Svll samtidigt med att

de svenska kolonierna uppstodo, måste någonstädes ha tagit

vägen. Att de stannat vid sina vinterlillhall i sydligare luft-

streck ;ir föga sannolikt. AU de begifvil sig Ull de närmaste

kolonierna i sydöstra Europa icke heller. AU de behallil sin

vana all bo i koloni äi' däremol ganska vissl. Att de sökt

sig en ny boplats likaså.

Ingenstädes från norra Europa utom utanför wSörmland ha

vi erfarit något om någon ny koloni af skräntärnor. Därför

11— 793093. Herg. SiWsiinla fäf/lar II.
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tror jai^ ;ill del är de Iran Slesvig iördritna skräiiUinionui.

hvilUa luii' |)lötslii);t iippträdl och bildat Ivolonier hos oss.

¥A[ så stort antal skräntärnor, som luir nu linnes |)a Ljus-

skär oeli I^öljeskär, uppslår knappast pa ett lata! ar ur en obe-

tydlig slam. Omsättningen bland taglar af denna lyp i\v icke

så slor. Man kan ar eller ar linna uppen])arl samma tiuitar

och måsar bosatia pa samma niick |)a ett skär. Dessa fåglars

ålder är sUirre än man i allmänhel anar. Deras genom aren

lika hvila skrud förrader den ej \ov \ara (igon. men \i(l en-

staka lillfrdlen ialer naluren ell vuu kasla en ijusglimi framåt

vetandets väg.

Del linnes en berättelse om en Iruls ålder som — ;if\en om

den ej i\v bevislig ger nagol all länka
i)å.

På den norska kusten mol Ishafvet har man funnil alldeles

rödtläckiga (crylristiska) ägg af Irular. Hvad det beror pa hör

ej hit, men dessa ägg äro mycket sällsynta, eftersökta af ägg-

samlare oeh därför dyrbara. Skärbönderna som äga fugle-

vicr diiruppe \ela detta och de ha funnit, att del ;ir en vi.ss

hona luii' oeh livar pa kirslen som alllid liigger sådana i'öda»

ägg. Hon brukar som andra trutar häcka ar efter ar pa sam-

ma lliick af skäret, fastän äggen ständigt blifva tagna, och

skärbönderna, som \ärdera dessa dyrbara värphöns, kalla

sådana trutar kongemaage».

Nu kom en gäng en fai^ande man dit ui)p och trallade en

skärbonde, som var sloll (")l\er all ha ell |)ar kongemaager>

på sitt > fuglevier .

»Sig mig De! sade han lill friimlingen, när saken kom ])å

tal. »Ihor gammel mener De al en slik kongemaage blir'
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Den resande tog sig en funderare. Han var en fagciknnnig

man och visste atl en fången örn i Österrike hlitVit 12(S ar.

Och så tog han till — ja, en tjngo. trettio ar.

Då mvste den mvnchge bonden. \ände tol)aksbussen och

spottade, som ett gochiiodigt uttryck af förakt för den andres

vetande. Ocli sa sade han:

»Jeg skal sige Dem en ting. og De kan stole [)aa. al del er

sant det — naar min far var gul. saa lunde kongemaagen

sine röde egg paa akknrat samme sted der borte i)aa vierel.

Og del har n ha\i InerI eneste aar i min lid ogsaa!

Och om del mi är sani eller icke sant — h\em wl del'

Men endast tanken, all bland de hvila fåglarna därute pa

klippan i Östersjön skulle kunna finnas någon, som sell lidei-

före oss, bör göra vördnaden större för den rikedom det är

atl ha dem boende pa en af de ofruktbaraste fläckarna i de

stormsköljda svenska skären.



Dt-n som en gäng bestigit den stfniul. (läi- de slora tiirnonui

1)(). lum glömmer det nidrig.

Del hes;i hu-mel från vidöppnw sxisli;. de \äl(lig;i n;il)l);iriKis

k<)i'ailr(")d;i piakl oeli susandet nr de langa \ingarna. när läg-

larna nrsinnigt störta ned ötver den landstigande, hlirolörgätligt.

(iiatriilarna. luilkas gälla rop annars stiga (itxer alla andia

i'()sler. d;ir de iiro hemma. sk\iiimas bort oeh tvekas lysta

intVir jälletärnornas vingkast oeh valdsannna skrän.

.lag sag dem IVirsta gängen en tidig majdag pa L(')tjesk;ir.

\ i kommo larantle nt ni' en al knstens vikar.

Morgonen \ar varlig. Östersjön böljade sakta lör sunnan-

vind. Langl nie i den blåa famnen simmade Källskären som

en ojiinmt \ii\en fagelknll. Innaidör dem släfvade enstaka
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På holmarna sutto måsar och strandskator. På hafvet lå^o

ejdrarna i jämna pav. Lommarna sträckte under himlen i

glesa stim. Från Källskären konimo små sällskap af tordmular

svärmande till mötes med båten.

Men någon skräntärna syntes inte till.

Vi voro redan inom Källskärens krans. Hafslrutarnas skjor-

tor tindrade på klippornas knattar. Framför oss låg Löfjeskär

med sina breda gråstenstrapj)or nedanför krönets hvitmenade

sjömärke.

Allt tätare kommo tordmularna svärmande. Allt närmare

lyste Löfjeskärs hvita kummel. Redan lyfte enstaka trutar

från klipporna och seglade ut för att granska oss.

Då först hördes ett läte, som öfverröstade alla andra, och

ur höjden sköt den första stora tärnan ned mot båten.

De spetsbågade vingarna slogo häftigt, när hon en sekund

stod stilla ofvanför våra hufvuden och bromsade upp sin

tyngd för att ej komma oss för nära. Ur svalgets vidöppna

bredd trängde två täta gånger det våldsamma hesa skränet.

Så var hon borta igen bland de seglande trutarna och skym-

des för våra ögon i solen, som stod just öfver klipporna där

framme.

Förgäfves såg jag en minut efter tlera skräntärnor. Vi voro

nu blott några hundra meter från skäret.

Hvar funnos de?

Trutarna lyfte nu tätare och foro upp och ned öfver klip-

porna. Där de åter sänkte sig och sutto med sträckta halsar,

kunde jag se att skäret i midten var slrödt af hvitfågel. Hall-

iarna lyste hvita mot solen och tärnorna kunde ej urskiljas så väl.

12—193093. Ilerg, Sällsynln fåglar II.
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Men när de i nästa minut lyfte — tjugo, lemtio, hundra —
då syntes de.

I midten, i en samlad Irupp bland trutarnas lösa flockar

sköto de upp och deras vingar glänste tillsamman i en bländ-

hvit kaskad.

Blott några få af dem togo höjden och sköto ned till mötes

med oss så som den första gjort. De andra blefvo helt kort

på vingarna och fiillde sedan åter, hela skaran, med en sväng

mot vinden. Från båten kunde vi nu höra deras täta korta

läten, när de trippade i)å hällarna och ifrigt åter gingo till

sina bon, som om vi ej alls varit i närheten.

Men blott en minut lingo de ha fred. Vår båt skrapade

strax i strandhällcn och nu lyfte från Löfjeskär allt hvad hvita

vingar hade. Endast ejdrarna lågo tryckta på sina dunbolst-

rar, som de bruka, i fast förlitan på att ingen skall upptäcka

just dem. Men öfver våra hufvuden utgöt hela svärmen af

skräntärnor sin vrede.

Larmet var bedöfvande.

Gråtrutarna hördes knappast, där de med gälla skrik kret-

sade utanför den spetsvingade skaran.

Dessa fåglar gjorde anfall som måste afskräcka fler än en

som inte kände dem. Jag måste tänka på den lilla modiga

svarttärnan på Öland, som högg mig i hufvudet så atl det

blödde, när jag lutade mig öfver hennes knappt mer än

humlestora ungar. De här röda näbbarna voro grofva som

ett finger och .sylhvassa. Jag såg upp på dem vid tanken

på hvad svarttärnan vågat och åh. Gud bevare! Och

del föll mig i minnet hvad den ansedde kännaren af Sörm-
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lands fågellif, Prosten C. U. Ekström skref i »Tidskrift för

jägare och naturforskare; anno 1832:

»Jag nämner denna fågel endast därföre. att den alltid är

efterlängtad och välkommen för fågelsamlaren. Här skjutes

han sällan, om icke för att plundra äggen ur dess bo, hvilka

han med raseri försvarar så länge han får behålla lifvet. Detta

känner äfven skärkarlen och gör vanligen inga försök att bort-

taga äggen förr än fågeln är skjuten.»

Fullt så farligt är det väl inte. Men att skräntärnans våld-

samma uppträdande gifvit henne r3'ktet att gå löst på både män-

niskor och djur, därom finnes tillräckligt berättadt bland allt

hvad man skrifvit om henne. Hela hennes väsen, skrän och

häftiga rörelser ha något stridslystet med sig, och hennes

hänsynslösa attacker vid bo och ungar ha nog fått mer än

en äggtjuf att häftigt böja på hufvudet.

Det syns på skräntärnan att hon ej är van att vika undan

för något lefvande ute i sitt rike. När så människan kommer

vill hon anfalla äfven henne, men möter väl i det ögonblicket

tvånget af sin egendomliga skygghet just för människan.

Att skräntärnan utanför häckplatsen är en skygg fågel, som

begagnar sin utomordentliga flygkonst för att omsorgsfullt

undvika sin enda fiende, därom förtäljes af alla de jägare,

hvilka som vanligt ansett henne för egendomlig och för vacker

för att få lefva.

Åter och åter finner man denna mening: »Tyvärr lyckades

det mig ej att nedlägga den vackra och intressanta fågeln, på

grund af dess ovanliga skygghet.»

På Löfjeskär lossas aldrig ett skott mot en skräntärna och
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för hennes skull knappast mot någon annan fågel heller, men

de stora tärnorna ha säkert hittra erfarenheter från andra

kuster, där deras färder gått öfver och där de hälsats af skott,

hvarhclsl en hattfjädcrfängare eller en ifrig zoolog sett deras

eleganta vingar närma sig.

Löfjeskär är högre mot öster och söder och sluttar i grunda

trappsteg mot väster och norr. På sluttningens första plan,

strax nedanför krönet med kumlet, ha skräntärnorna valt sitt

ställe. Berghällarna ligga där i långa slätslipade sträckningar,

den ena tätt vid den andra med gru.nda fåror emellan. I

fårornas jordsmulor hade de stora tärnorna halat till rätta

för äggen, hale vid hale, på många ställen blott ett par steg

ifrån hvarandra. Hela platsen var tätt beströdd med små

hvitnade fiskben. Bålarna voro fulla af dem. Skräntärnorna

kasta nämligen ui)p bollar af osmältbara fiskrester, ben och

fjäll. Dessa blifva liggande någon tid vid bokanten och på

de ställen, där fåglarna hvila. torka sedan och falla sönder,

för att snart af vinden och regnet och fåglarnas steg spridas

omkring och tryckas ned till en hvitlysande matta, som täcker

marken där fåglarna vistas och ger hela klippan utseende af

att vara hvit.

På Löfjeskär kommer med sommarens värme en mängd

små örter ur jorden, hvilka till en början dölja de hvita ben-

smulorna, brokiga styfmorsvioler och täta matricaria med hvit-

gula blommor som prästkragar. De kläda först den hvila

marken grön, men så snart blommorna slagit ut är på några

dagar åter hela sluttningen lysande hvit af de små i)räst-

kragarnas ansikten. Och emellan dem, där de många äggen
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mi ligg;i inramade al" hlomnionias kransar, lindrar här ocli

livar en skräntärnas slora näbb likl en lysande röd frukt.

1 ar \ar våren sen på L(')tjesk;ir. De första soliga dagarna

hade just konmiit. Del var kallt och tomt mellan hällarna.

Blott i någon enstaka skvddad skiefva hade en liten blomma

vågat sig fram. Men i alla hörn af klipporna lågo trutredena

längesedan fulla af slorlläckiga ägg. och ejdrarna hade inte

låtit den sena \'åren hindra sig. De hade sina dunbalar till

värme, och så fick det vara kallt eller varmt i vädret bäst det

gitte. När tiden var inne måste de lägga sina ägg för alt få

ungarna med sig ut på bankarna till den tiden, när alla andra

ejdrar blefvo färdiga. För mig, som blott kände alla somma-

rens senkomna små tärnor, var det en öfverraskning att se,

hur de slora tärnorna här cWveralll redan hade sina kullar

färdiga i lialfva maj. Ville jag vela något om gången af det

hela liärule, så gällde del att begagna tiden, .lag gick där en

stund under de susande, larmande fåglarna och sökte räkna

ut, hvar jag skulle gömma mig för att få se mest. Då föll

det mig in, all del livila stenkumlet uppe på klippans krön

var något, som skräntärnorna väl kände till och alltså inte

voro rädda för.

Det är för ötVigt egendomligt att se hur äfveii skygga hafs-

fåglar ej tyckas frukta sjömärken af de mest olika utseende.

Det förefaller som hade dessa långväga flygare, från hafstru-

tarna till vildgässen, på alla olika kuster de besöka lärt sig

inse, alt de kummel och målade stänger, hvilka så ofta knina

och misskläda skär och stränder, ej äro till någon fara.

Kumlet på Löfjeskär var som alla andra .sjömärken i verk-

13— 19.109a. Ii er g. Sull.iynla fåglar II.
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lighctcn myckel slörrc ;in del pa alsluiui sag iil all vara. Xär

jag gick dit ii])p kunde jag ledigt gömma mig bakom del.

Kanske man kunde bvgga Ull eller utvidga det. Då föll det

mig också in, all ett eller Iva kummel kunde vara fåglarna

rätt likgiltigt. 1 räkning äro fågelhjärnorna i gemen så vidt

jag funnit inte öfverdrifvel skickliga.

Bland andra grejor i hälen hade jag också med mig några

ställningar med grindigl målad segelduk. De kunde duga.

Efter en arbetsam tinnna slodo där också två kummel pa

Löfjeskärs krcni. och del nykomna var hell litet och blyg-

samt bredvid det, som tVirul slod inlagdt [)a llollans hemliga

sjökort.

En pinsam stund funderade jag på, om den fule möjligen

skulle la mig. ifall lolsverkel fick reda j)a förändringen. Lot-

sarna borta pa Häfringe kunde få se del. Ingenting undgår

deras ögon. Och det lär verkligen vara förbjudet att lägga

till eller ta ifrån någonting vid allmänna sjömärken. Men någon

gång skulle det väl också vara mig förunnadt all, om så verk-

ligen behöfdes. vara delaktig i svenska folkels bekväma o\elen-

het om alla de förbud, som folklVirsandingen laler sälla i)a

papperet.

Det nya sjömärket \ar för öfrigl som sagdl så blygsamt.

Därför öfverlät jag tills vidare bedömandet af hui- mycket det

märktes åt skräntärnorna. De märkte del inte heller. När

jag ett par dagar senare kruj)il in bakom dess målade stenar

och Källskärsvaktaren faril till Slångskär med balen, tvistade

de och slogos med trutarna och med Inarandra. men sjö-

märket var del ingen l\ist om. Och liskmasen. som är fräck
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och senare befanns vara en af skärels tjufvar, skänkte det sitt

förakt och tog det till ntkik.

Men innan jag försöker skildra livad liskmäsen ocii min

kamera sågo från Lötjeskärs kummel, måste jag få berätta om
Ljusskär.



IskrelVoriia på Ljusskärs hvilii klippa finns det inte så

många blommor som nodanför Lötjeskärs kummel. På Ljus-

skär finns det inget lä för stormen, där skräntärnorna bo. och

därför sojjas jordsmulorna väl bort af vind och regn och till

och med af vagoiiia, hvilka vräka långt upp öfver berget, när

den höga sjön står på därutifrån. Därför blir också klippan

så hvil af de oräkneliga fiskbenen, och fåglarnas hvila skrudar

med näbbarnas röda korall fa vara blommor nog på den

ödsliga ön.

Mol norr på Ljusskär funnes nog lä under de tvära knal-

larna, men skräntärnorna ha föredragit att bo, där klippans

hjässa är släi och öpj)en f()r \inden. Där ligga äggen ännu

tätare än pa Löfjeskär, ofta utan annan bale iin fiskbenen

och några smulor af lafvar och mossa, som kunnat växa

bland dem.
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P;i Ljiisskru' syiilcs dr slorn iruiiorii;! rcdiiii \k\ laiigl al-

stånd. \)c slodo i \vd \)i\ del (ippiui ki"(')iHi. Men liksom vid

Löfjcskiir kom ingrii skräiilärna u\ cmol balen. IVirrrm \i voro

hel! n:ii-a. Da lyflc nai^ra nr den Inila menigheicn däruppe

och sUnladc skränandc rmol oss, men llöyo strax tilll)aka.

Trnlarna. hvilka också här bodde omkring de stora tärnornas

ntvalda område, sväfvadc längesedan nnder klagande skrik i

mängd öhcv hade skfuvt och haten. Men. återigen. IVirsl när

\'år larkosl \'ar up[)e \h\ siranden kom hela skaran af ski-;in-

tärnoi" |)a vingarna.

Demia \ana alt kolonien IVirsl lyrier. när miinniskan är hell

nära. dela skräntärnorna med många anch^a hals- och koloni-

läglar. Men skräntärnornas samfällda uj)plrädande gör del

dock. jämlördt med dessa läglars <)triga \anor, hos dem sär-

skildl påfallande.

Dessa starka flygare, hvilka dagligen knnna färdas tlera mil

lill och Iran häckplatsen för all luimla föda och IVir hvilka

afstånden (")fvei' eti haf ;iro så lälta all (HVerkomma. svnas \ id

.själfva häckplatsen vara hnndna vid en hell lilen tläck.

1 de skildringar som tinnas öfver skräntärnan meddelas på

tlera ställen iakttagelsen, alt hon vid häckplatsen hloll U[)plrä(ier

inom elt litet och begränsadl onn-åde. Andi-a hafsfåglar hridva

gärna besöka kringliggande skär och lai'a än hil än dil. För

skräntärnorna synes del icke vara nog. all de \i(l Inila endasl

hålla sig lill den lilla ('). där samhället är grnndadl. De ha

också vall ni en enda lilen del af delta skäi- lill nppehållsorl.

Utanför den krets, som markeras af de yttersta bona i kolo-

nien, ser man sällan nägon af fåglarna sätta sin fot.

H—in3(m. Uevij. Sällsiinla f.u/lur IL



Undanlag utgöra de lilltällen. da miiiiniskan genom sin näi-

varo drifvcr dcni därifrån. Da i<rt'tsa fåglarna, hela skaran,

länge och väl under ständigt skriinande ötVer fridstöraren,

men trcittna slutligen och llyga da boi-t till en bestämd punkt

af ett närliggande skär. där de sätta sig. den ena lätt bredvid

den andra, i något slags undcrgifven väntan alt orostiftaren

skall lämna deras hem i fred.

Har denne blott aflägsnat sig. lyfta de strax allesamman

och sänka sig åter snart på sina h\ita klipphällar, där hvar

och en skvndar att uppsöka sina ägg eller, om de ej skulle

vara i tur att rufva, den lilla bestämda hvita fläck ])a klippan,

där dvu skall invänta att dess tur kommer.

Nu vistades jag vid Källskären nära en manad och i Hartsö

skärgård, där Ljusskär är beläget, öfver två. Under hela denna

tid. då min iakttagelse \id hvarje tillfälle riktades mot skrän-

tärnorna, såg jag aldrig någon af dem sitta pä andra skär än

Ljusskär och Löfjeskär, utom vid de tilllällen, dåjagsjälf, som

ofvan nännies, med min närvaro tvang fåglarna att för en

stund sänka sig på närmast möjliga ställe, nändigen vid Löf-

jeskär i)å
södra Stångskär, några hundra meter därifrån, vid

Ljusskär på en liten smal klii)phäll. endast ett par stenkast

från Ljusskär mot norr. Blott någon enstaka gäng sag jag

att skräntärnor äfven slogo ned på Hamnskär. hvilket för-

vånar, då detta skär ligger helt nära Ljusskär och skräntärnorna

ju förr bott just pa Hanniskär. Men alla dessa tillfällen voro

präglade af tvång. Utaf fri vilja syntes fåglarna ej beröra

joiden utanför häckplatsen.

Denna skräntärnans obenägenhet att vistas pa närliggande
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skär var \'\d Källskäreii iiiiiulre pätallaiulc. därlch' all Lötje-

skär (l;ir synes sä ensaiiil i sin bredd och skapnacL Pa de

närliggande skiiren bodde niesl ejder och enstaka trulai-.

Skrän[;irnorna rcirde sig eniellerlid äl'\en där inom sa snälNa

gränser, alt jag blott tva gånger undei' min vistelse kunde se

en flygande skräntärna i närhelen af själlVa Källskären.

hvilka ligga nägot (")l\er t\a kilometer Iran I^Wjeskär.

Om skräntärnorna nu letvat af slrcinnnini*. hvilkel ju lii^uer

nära till hands all tro. borde al sa mänga niirboende läglar

åtminstone några ha visat sig d;ir. ty \i kastade \ id behof ut

strömniingskölarna strax vid det ena Källskärel och lingo i

regel (ilVernog i)a natten.

Men de stora tärnorna inom dessa trakter synas ieke letVa

al' stninnning. Dessa, som man IViresläller sig. verkliga hals-

läglar, hvilka lill hennisl här \älja de yttersta skiiren. där

()stersj(')n \äl iir sa sall som den blir i norr. de Ixekas (ilVei"

hulVud ieke föredraga saltvattensfisk.

Detta förtjänar ii[)pmäi'ksandiel ur tva synpunkter. Dels ha

de skräntärnor man iakttagit vid salt vatten i norra Europa,

och de llesla biologiska r(')n om lägeln stannua häriiran. inom

litteraturen uj)pgilVits lilnära sig al' hals- och just sillliskar.

Dels bloltai' den alVikelse Iran denna uppfat t ning. som iakt-

tagits vill de stora svenska häckplatserna, del i mina ()gon

säregnaste draget i ski'äntärnans lif vid denna kust. nämligen

hennes \ana alt luimla sin hkla öfver stora afständ. samtidigt

som hon [)a marken är bunden till ett enda litet område, en

del bloll af en klip|)a ute i skiiren.
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P>ån Harlsö, där jag bodde, låg nämligen skränlärnonias

klippö ungefär en mil ni till hats. Jag kom i april och låg

därinne bland de skogiga öarna lör att se efter andra fåglar.

Där syntes ofta enstaka skräntärnor flyga inåt land, rätt öfver

öarnas skogar. Snart fann jag också att fåglarna föredrogo

en bestämd \äg, nämligen genom de smala sunden öster om
Hartsölandet och därifrån vidare rätt öfver Ringsö. Hvart

de togo vägen anade jag \n\. sedan den mycket fågelkunnige

godsherren till Björksund berättat mig. att de från tidigt pa våren

brukade synas tiska inne pa tjärdarna där, alltså ett par mil

från häckplatsen. Att skräntärnorna brukade färdas in till

kusten [öv att fånga sötvattensfisk var uppenbart, sedan Pro-

fessor Einar Lönnberg funnit och lästslagit. all liski-esterna

på marken vid deras häckplats till stor del utgjordes af svalgben

efter id och UKirl. Det som här IVir mig blefvtterliifare öfver-

raskande var, att detta fiskande i sött och bräckt \atfen af

en sådan mängd fåglar .syntes bedrifvas i så stor ulsträckning

och efter sa bestämda linjer. Och fåglarna hämta icke endast

dessa fiskar ut till hemskäret för att bringa fcnla till ungar

eller rufvande maka. Långt innan äggläggningen är börjad

kan man dagligen se skränfäi-nor flyga ut med sina fångster i

näbbarna.

Förbi Harfsc") och niirliggande (iar. där jag hade mesi till-

fälle till iaktfagelsei'. flöt en daglig och jämn str()m af skr;in-

tärnor. Ofta räknade jag diir |)a en dag öf\er hundra

sådana fåglar, hvilka passerade pa in- och utgående. Da min

tid äfven var upptagen af andra iakttagelser, kunde jag dessa

dagar blott hålla ögonen pa skräntärnorna elt [)ar tinnnar när
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del löll si^ liimpligt. Faglnrna röreföllo all siräcka ilVigast

några timmar IVmc mkklagslid. iikmi de syntes dock så ni3'^cket

under andra tider af dagen, all del ;ir uppenbarl all flera

hundra passerande iivarje dag kunnal räknas. Jag säger

»23asserande af del skak att en stor del af fåglarna helt säkert

flögo fram oeh åter mellan kusten och skärel därute flera

gånger dagligen ocli alltså kunde ha setts flera gånger.

Kolonien ule i)å Ljusskär befanns sedermera vara omkring

tvåhundra skräntärnor. Jag räknade nittiosex bon samtidigt.

Förekomsten af sådana fåglar, hvilka uppehålla sig vid en

häckplats ulan alt själfva hafva bo. kunde jag ej fast-

ställa där.

Det förefaller då uppenbarl alt sa godt som hela kolonien där-

ute måste hatl för vana att dagligen begifva sig in genom
skärgården för all fiska inne vid kusten, minst en svensk

mil borta.

Vid Källskären hade jag väl iakttagit, att tärnorna ofta siräcka

inåt och komma åter till Löfjeskär med fisk från denna rikt-

ning, men där låg nu öppna hafvet åt alla sidor, och jag

tänkte inte på att färden behöfde sträckas så långt som in

till kusten, så mycket mindre som de flesta fiskar, jag där

kunde se skräntärnor förtära, föreföUo att vara strömming.

Det är möjligt alt det flera gånger i verkligheten var idyngel

eller mört.

Var afl erhålla någon uppfattning om hvilka fiskslag skrän-

tärnorna vid denna kust hufvudsakligen lifnära sig utaf, har

jag insamlat prof af benmassan både från Ljusskär och Löfje-

skär och underställt dem sakkunniga vetenskapsmäns pröfning.
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Del \isti(ie sig lui. all de! allra mesta iili^jorde Himniiii^ar

eflei' nuni. id och abborre. Man kunde iilXen påvisa i^ers,

löja oeh gädda. All massan dessutom masle ha imiehäl-

lit restei' al' strömming lar tagas \ov gif\el. Dessa lisUars

igenkännliga delar IVMMiitas oeh lörsxinna emellertid sa lätt.

att det väl kan ITjrklaras alt läglaina kunna ha förtärt ström-

ming i ganska stor utsträekning. utan att mängden i töi'hal-

lande Ull öfriga fiskarter kan laslställas. Men mängden al' ben

och fjäll efter de nämnda scUvattensfiskarna äi- sa rik. att del

med stöd af deras förekomst far anses säkert, alt dessa skrän-

tärnor i (')l'\er\ägande grad lifnärt sig af sådana liskar. sär-

skildt i sädan storlek oeh aldei'. Inilka endast af dem kunna

fångas pa ringa djup i närheten af kusten oeh företrädesvis i

s()ll eller mycket bräckt vatten.

Af de hundratal skräntärnor. Inilka jag sag tlvga förbi

Hartsölandet under sommaren, iakttog jag aldrig att någon

log en lisk i \allnen däromkring. Fåglarna konimo llygande

langl utitran hafxet oeh h()jde sig nagol. diir smiden bletXo

trängre oeh (iarna skogiga. Där de \\d l\ingsö togo \ägen

i'ätt öf\'er land. hcijde de sig till fyrtio, femtio meter eller något

mera oeh \alde därvid just den led. som snarast fcMcle dem

öfvcr vatten igen pa andra sidan.

Afsikten all llyga langl och med ett visst mål låg uppenbar

i hela deras sätt att f;irdas. De foro i'akl fram allesamman

med denna j;imna ifxer alt komma \i(lare. som man lätt igen-

kiinnei' hos striickande fåglar, till skillnad tVan llvgsältel hos

dem. hvilka sa alt siiga fara ond^ring . Oeh de Noro i

regel tvsla.



HVAD ÄR DET FÖR EN FISK?
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Detta om de taglar hvilka sträckte inåt kusten.

Af (lem som kommo äter på väg ut såg jag ej dagligen så

många. Detta kan dels bero på att fåglarna vid utfarten före-

drogo en annan väg. jag iakttog dem tlera gånger sträcka mera

norr- och österut, dels därpå alt dessa fåglar mera undandrogo

sig min iakttagelse. De tlögo nämligen, åtminstone inne i skär-

garden, pa sådan h(")jd där man ej sa lätt får ögonen på en li\il

fågel, rte på öppna sjön sag jag dem oftast flyga längs vatt-

net, sa nära att de tvcktes nudda vid vågkammarna. Dessa

fåglar buro ofta en strömmingstor fisk i näbbet. Mötte någon

af dessa en annan skränlärna pa sin luftiga väg. tycktes den

senare vara afundsjuk och gjorde gärna en sväng at det hållet

f(")r all se pa tisken, hvar\i(l bada blelXo upprörda och ski^ä-

nade. Men deras vägar skildes strax igen och den ena alcrlog

sin raka kosa in mot kusten, medan den andra fortsatte ulal

hafvet med sin dyrbara last.

Dessa iakttagelser, jämte de rika fynden af ben efter söt-

vattensfisk vid skräntärnornas häckplatser [)a Ljusskär (u-h

Löfjeskär, synas mig gifva stöd åt ui)ptåttningen. att skrän-

tärnan i dessa trakter hufvutlsakligen lifnär sig af sådan lisk.

som hon från sötare vatten vid kusten öfver stora afstånd

regelbundet hämtar ut till häckplatsen, där dessa tiskar ej

thinas i det omgifvande hafvet.

Hvarför gör hon detta? Har skräntärnan nuijligen tidigare

lefvat uteslutande af sötvaltensfiskar'.'

Inom de vetenska|)liga verk, i hvilka skräntärnans lif be-

skrifves. möter allmänt uttalandet, att hon är en saltvattens-

fågel. Till jämförelse med denna uppfattning har det .synts
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mig IVirljiiiiii iippmärksanihet. ;itl hennes starkaste häckplatser

hgga \\(\ insjöar och innanhal'. i det innerasiatiska området

må vara till en del salta, men i det nearktiska. där lägeln

kanske liai- lika stort hennisl, sa vidt jag känner, i luirviidsak

vid sött vallen. Och det är palallande, alt skränlärnan vid

de tropiska salta världshatven har befunnits ha sina fåtaliga

häckplatser just i flodernas deltaland, där sötvatten och loda

därur iiro nära åtkomliga.

^H



Det var inte bara fiskmåsen, som tagit det nya kumlet på

Lötjeskär i besittning. När jag smög mig in där en

solig morgon, fann jag (ill min förskräckelse, att mina

händers vackra skapelse utan vidare tagits till sommar-

nöje af snart sagdt oräkneliga spindlar och andra kryp,

hvilka där funnit ett behageligl lä undan lifvets och Löfjeskärs

blåsväder.

De hade inrättat sig som sonmiargäsler bruka, ulan dvn

ringaste hänsyn till den rättmätige ägaren. De bodde i hörn

och bakom spjälor och hade sina nät spända som hängmattor

kors och tvärs. De listade sig in i mina kameror och kommo
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pa (le otroligaste o])tiska villovägar helt oxiintadt med pa ])la-

larna. Hökte jag. tappade de som klättrade i taket andan oeli

drumlade ner i pipan. Mänga dogo hraddTxlen i min anteek-

ningsbok. Än i dag, när jag sitter här oeh söker tyda dess

kräklVHler. hittar jag pressade spindlar mellan bladen.

Men den som myeket njnler skall väl något lida.

Nedanför knndet lag hela Löljeskärs sluttning mot norr med

skräntärnorna fylkade på de Inila hällarna. De kommo su-

sande ned från alla håll, sa snart Källskärsbaten försvunnit

bortom Slångskär. oeh spindlarna lingo kry|)a i sabbatsfrid

på min naeke liera timmar, innan jag bara förmådde se

mig mätt pa det lysande \'indet ulanfcM- kumlets falska sten-

väggar.

Klipj)ön sluttade sakta ni i del vidtfamnande. sommarblå

hafvel, där gudingarnas hvila ryggar syntes gunga sa långt

ögal nådde. Uppe i bränningen simmade tioekar af tord-

mular, hvilka hade sina bostädei- undei- de hundratals ki-iug-

strödda slenbloeken på stranden. Of\anför dem giek graslens-

berget upp i Ivenne breda åsar, där trutar af olika slag sutlo

parvis ])a h\ar sina knallar, k^mellan åsarna framlf)!' mig låg

så den grunda sänkan. där del samlats lile jord oeh växtlighet

i skrefvorna och där skräntäinorua hade sin stad.

På några ögonblick var hela sluttningen framför mig full

af dem. De kommo ned med häftiga l)romsande slag ur de

ui)j)sträekla langa vingarna oeh med den stora hvassa niibben

nedsl räckt som om den tyngde dem. De skränade öfverljudi

ännu, men del hade kommit en lugnare lon i skräuel. De

som ännu kretsade omkring hade delta utdragna skarpa läte.



Grannarna få ovett.
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som gifvit dem namnet tschegrava och som därmed är

ganska väl återgifvet.

När fåglarna väl kommit på marken, biet däi" också en kör

af dessa korta, afslötla, sträfva skrik — ra, ra. ra — hvarmed

de sorla hela dagen på häckplatsen och vid minsta anledning

med sträckta halsar och näbbar betvga hvarandra sina me-

ningar i allmänhet och i all synnerhet sin förargelse öfver

allt det grannen tar sig för.

Rundtomkring mig rnfvade de och sntto på hällarna. Mitt

knmmel tycktes de inte bevärdiga med en blick.

Skräntärnorna tillhöra dessa fåglar, hvilka det inte är den

ringaste konst alt komma nära med kameran. Hurndana

så bilderna bli, med deras röda näbbar till den hvity:rå

ryggen, är en senare fråga. Men svåråtkomliga voro de då

inte.

Ett par rnfvade två meter till höger. Ett annat par lika

nära åt andra sidan. Framför mig lågo flera på tre, fem och

åtta meters afstånd nngefär. En kom och satte sig så nära,

att jag knnnat nå henne med handen. Efter några minnter

hördes trippande steg på taket. Det var fiskmåsen som tog

sin ntkik i besittning. Och nn började verkliga högtidsstnn-

der för den nvtikne inne i det förfalskade knmlet.

Det intryck, som den första timman inför en ny och främ-

mande fågelart gifvit, har i de allra flesta fallen senare före-

fallit mig riktigt.

Dessa första timmar hos skräntärnan gåfvo mig strax

tanken, att jag här mött en fågeltyp — alltså närmast en

IG—193093. Berg, Sällsynla fåglar II.
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karaktär ocli et I kynne lios en tagel, som var olik alla fåglar

hvilka dillills mött mig hade i skogar oeh på haf.

Skräntärnan var till sitt personliga npplrädande. om det

lillåtes att säga så om en tagel, lör det första ieke lik någon

tärna af de arter jag fornt kände. Jag sökte länge i minnet

f(")i' att tinna någon jämförelse oeh. hnr orimligt det än kan

höras — min tanke tVill pä tordmnlen; inte alls därför att

där jnst nn simmade tordmidar framför mina ögon. utan

därför att dessa stora tungnähhade fåglar till sitt Aäsen oeh

rentaf i sin nppsyn jnst påminde om de tordmular, jag nå-

gra år tidigare på samma sätt suttit viigg om vägg med på

Karlsö.

Hos håda fanns något oretlekterande, tryggt när ingen fara

stod för ögonen, oeh — ointelligent.

Hos skräntärnan m()lle mig särskildt ett starkt drag som

hon äger gemensamt med tordmnlen. Hon gör liksom denne

intryck af att tillhöra en förgången tid, när fåglarna sågo ut

på ett annat sätt än flertalet nn. Hennes grofva hufvnd, som

ser ut att ha en trång hjärna, den öfverdrifvet stora nähben,

vingarnas kantighet. hela den grofva satta gestalten, när hon

befinner sig på marken, tyckes säga all kroppens egen-

skaper här äro utvecklade i)å bekostnad af hjärnans . om
det själsligas motsvarighet hos ett djur far uttryckas så.

Och detta förefaller mig också stämma, ty skräntärnan är.

så långt jag lärt känna henne — en fågel som har s\arl all

fatta.

Att hon är skygg för den människa hon ser bortsäger icke

delta. Just de ointelligenta djuren äro ofta skygga. Men
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skräntärnans skygghet saknar som dessa i allmänhet det kloka

djurets betecknande drag af heräknuig.

Trutarna, hvilka höUo (ill öiVerallt på knallarna omkring,

voro kloka fåglar. Det syntes på dem, där de stodo, att de

iakttogo allt. Deras blickar, deras hållning vid olika inträtTade

händelser, deras bemötande af hvarandra och andra fåeilar

sade i hvarje ögonblick att deras hjärnor arbetade. De upp-

fattade, reflekterade, beräknade och handlade därefter. Hsk-

måsen, som jag dagligen därute hade för ögonen, var en slug

fågel, som såg allt och passade de tillfällen, som voro till för-

del för honom, när det gällde att stjäla — ty han befanns

stjäla ägg. den gynnaren.

Skräntärnorna åter skötte sitt fiske väl så långt jag såg. De

skötte sin rufning, men visst inte oklanderligt, t}' trutarna

stulo ägg midt för näbben på dem. Men utom dessa två slag

af verksandiet föreföllo de ointresserade af allt. och förnötte

de icke tiden med att träta och slåss, ofta om ingenting, så

stodo de oftast sysslolösa på sina hällar, till synes försjunkna

i något slags vresig slöhet.

Kom då en annan fågel dem för nära, vaknade de till och

sträckte under ilsket läte näbben efter honom, men så snart

han var förbi, tycktes de glömma hela saken och stirrade då

ömsom rätt ut i luften, ömsom ned på sina egna tår.

Denna begrundande ställning med näbbet mot marken, som

man äfven kan se trutarna intaga, är utmärkande för skrän-

tärnan. Sina spetsiga nackf^jädrar bär hon därvid uppresta,

något som hos andra fåglar tyder på oro eller vrede. Men
skräntärnan har just då ingenting att vara orolig eller förargad
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öfver. Det är bara hennes sätt. För att taga en mänsklig

jämtörelse — hon påminner då så mvcket om en gammal

heri'e som tar på sig en vred min. när lian funderar på det

allra obetydligaste.

Stundom och plötsligt matte någon uppr(")rd impuls sätta åt

henne, ty då börjar hon utan synbar anledning oroligt trippa

fram och åter på sin häll, tilldess hon lika plötsligt återgår

till sitt föi-ra lugn.

Kom nu haten glidande upp mot skäret, sågo trutarna

den strax. Det syntes huru de, redan när den var långt

borta, höllo ögonen på den. Ju närmare den kom. desto

längre blefvo deras halsar, desto smalare af ängslan de-

ras ki-oppar. tilldess de slutligen tysta och klokt misstänk-

samma lyfte för att tlyga ut och skärskåda den förmodade

faran.

Skräntärnorna märkte då i Ixirjan ingenting. Dem jag hade på

ett par meters afstånd, kunde jag ju rentaf iakttaga minspelet

på. De tittade alltjämt just på ingenting, tilldess trutarna slutligen

började kackla. Ja — då vaknade verkligen några af dem
och sågo sig oroligt omkring, som för all uli-öna hvarili'ån

faran kom.

Ty — och här lick jag från en annan sida se deras egen-

domliga sätt att svnas så sent för den anländande — först när

trutarna allesamman visste om båten. Ivfte någon enstaka

skräntärna, och först när jag hörde båten skrapa mot stranden

kom en större skara på vingarna. Men af dessa kommo många

strax åter och gingo ulan vidare genast till sina ägg, där

enstaka hade en och två gånger huimo lägga sig tillrätta igen.
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»Hon tittade oroligt omkring sig.j

innan båtkarlen, som kom gående npp öfver skäret, slutgiltigt

satte hela kolonien i up])ståndelse.

I dessa vresiga, lill synes otillgängliga fåglars lif röjas, så-
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som just hos (If lk'sla vrcsign varelser, löv den som med

lålamod söker lära känna dem. enskilda dran af (Hiihet mot

nåQon annan, hvilka yenom den starka motsättningen i eyen-

skaperna bliiVa betagande just iios dem.

Ett sådant drag hos skräntärnan var den il\er. med hvilken

den ena af makarna bragte föda till den, som var upptagen af

rufningen.

Hvilken af skränlärnorna som rufvar mest har jag ej kunnat

utröna, enär fåglarna voro förvillande lika Inaiandra. oeh min

vanliga utväg i det fallet, alt linna något litet fel i den enas

dräkt till kännetecken, lyekades ej. Del är tydligt att hanne och

hona växla om vid äggen. Den som blir ledig begifver sig helt

naturligt snart åstad att hämta sig föda, men bär da också,

sedan den egna hungern är stillad, med sig en fisk lill (\vn

rufvande.

Den första dagen på Löfjeskär hörde jag ofta (ifver skäret

skräntärnans långt utdragna skrik - tschegrava ! Det var då

alltid en fågel som kom någonstädes ifrån och med detta läte

kretsade fram och åter (ifver kolonien. Strax märkte jag att

särskildl en af de rufvande tärnorna ifrigt svarade, och det

var just makan. Nu susade den nykomne ned pa en häll

helt nära henne och i näbben hängde en blixtrande blank

fisk. Den ridVande fågeln reste sig då från äggen, trippade

upp ])a hällen och ville ha fisken. Båda stodo några (ögon-

blick midt emot hvarandra. medan alla grannarna omkring

skrockade till uttryck för olika känslor. Men den som hade

fisken kimde inle strax besluta sig för att lämna ifi-ån sig en

sådan dyrbarhet. Han lyfte igen och kretsade skränande
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öfver skäret för alt einellertitl strnx äter säiilva sig på hällen,

(lär (len alltjänil itVigt skrikande makan ändtligen fick fi-

sken ocli slok (len hel. Och medan nu den trakterade bör-

jade putsa sina fjädrar efter maltiden. Iri[)})ade den nykomne

stillsamt bort till ä^nen och lade si<>' att rufva.

17-/330;«. ISerg, Sdllsi/nln fåijUir II



Del dröjde inte eii kvart sedan Källskärsbaten var borla

oeh I.öljeskärs alla tåghir voro sig själfva igen. förrän två

skräntäiMior voi-o i hilVen ])a hvarandra.

Hvad de komnio iliop om kunde jag inte se. De voro

mera på si(km om mig nppe pa en hälk och jag måste maka

im(Um s|)indelherrskapel och varligt skära ett nytt hål i segel-

duken med min knif. innan jag kunde komma åt att följa

händelserna därute.

Da \ar det värsta påtagligen öfver. De stodo båda midt

emot hvarandra ännu och det syntes på dem alt de \aril

ihop. De sågo just ut som Iva tuppar som slagits och ett
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ög()nl)lick kominil till besinning igen eller de smällar som

vankats. Den ena gapade alltjämt med framsträckt näbb, men

bada voro tydligen trötta och gingo strax åt h\ar sitt häll.

Senare uppdagade jag, att det lag ett bo pä hvardera sidan

om hällen därborta och att det vai' de trän rufningen lediga

makarna som oftast började träta.

De voro långt ifrån ensamma om det. Frän det skräntär-

norna susade ned till sina bon och sprungo om hvarandra

l()r alt hitta hvar och en till sitt, var trätan allmän, och aldrig

gick där någon timma, utan att några voro ihop och slogos.

Att lefvande varelser träta och slåss måste väl förefalla en

människa af vårt tidehvarf ganska naturligt, ^'erkligheten lär

också, att (lufvor och näktergalar ha sina bittra strider likaväl

som brushanar och brushufvuden.

Hos brushanarna är fejden ett parningstidens stora tornér-

spel. Ett par näktergalar kunna slåss lika förbittradt som

någon rotlagel. Men hos de tlesta fåglar är en strid något

som händer en gång eller två en dag för att följas af långa

fredliga timmar och dagar. För skräntärnorna är fejden ett

dagligt bröd. en Ivnnesvttring och en vana.

Flera fåglar, hvilka bo i samhällen, ha det så. Visst inte

alla! (irisslorna, som bo i tusental tätt intill hvarandra på

trånga klipphyllor och inte ens ha ett bo hvar, äro rörande

bomma, där de ofta sitta rufvande vinge vid vinge. Om de

slogos sä som skräntärnorna, skulle deras ägg ramla i hafvet.

Tordmularna kunna väl råka i lufven på hvarandra om något,

men de äro inte trätlystna. Bland måsfäglarna åter äro fejderna

ständiga. Där skrattmåsarna bo i sina tusental är det ett stan-
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digl sorl af trätor. Och de små dvärgtärnoina, som jag sedan

skall beråitta om, kunna slåss om sina ungar. Men hos inga andra

läglar har jag funnit en sådan lust till fiendskap som hos de stora

tärnorna. Del är med dem som med människorna. De ha

elt elakl lynne och bo \'ör många på samma ställe och så

kunna de inte lata bli att slåss.

När man hör dem torna ihop med dessa skrän, som trotsa

all beskrifning, ville man tro att det gällde lifvet. Åsynen af

de tunga hvassa näbbarna, när fåglarna ilsket gå löst på hvar-

andra, säger att huggen måste gå till blods.

Så farligt är det inte. Aro vapnen skarpa, sa liii de stri-

dande dem båda, och de ha starka sköldar i sina vingar och

i de grofva skallarna. Xow del så illa som det ser ut borde

det hgga döda fåglar här och livar på skäret. Och jag har

endast sett en vuxen skräntärna död. Men illa medfarna voro

de ibland, och fastän jag småningom insåg att det inte var

så allvarligt, var sammandrabbningen emellan dem ibland så

häftig, att jag ändå ofta tänkte, att det skulle ta en ända med
förskräckelse.

Stridsäpplet var inte lätt att se. Ofta tycktes de komma
ihop sig om stort ingenting. I regel var det väl utrymmet

som hade skuld till att de kommo hvarandra närmare än

lynnet tålde. Det våren egendomlig tanke delta, all dessa fåglar

skulle samlas och trängas på detta och ett skär till i en half världs-

del och få det trångt där. så att de behöfdc slåss om platsen.

Och deras strider gingo ändå an så länge äggen rufvades.

Den dag ungarna voro stora nog för att tulla omkring till

grannens hällar, blef del värre.



»Den ställning de båda kämparna

intogo var verkligen dråplig.»
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Mcii jag skall bcrälla livad jag sag och livad bilderna \isa.

Förslå dagen därnlc var milt öga ännu för ovant vid de

nva läglarna och del var lör myckel af alla slags syner lör

alt hjärnan skulle kunna följa med. Men när jag kröp ul

frän mina spindlar pä eftermiddagen, gick jag strax bort till

hällarna, där fåglarna slagits mest.

Orsaken där lag räll öppen. Det var fyra bon tält intill

hvarandra. Hvarför just ägarna till dem, som hade en meter-

bred häll mellan sig. skulle slåss värst var otydligt, men jag

gick tillbaka till mitt kummel och makade det så godl sig

göra lät ett par meter uppåt, sä all jag kom närmare krigs-

teatern .

All kumlet tlyltade tycktes faglaiMia inte ens märka. När jag

krupit in där dagen efter voro de lika obesvärade som förut.

Själf märkte jag däremot, all del varit onödig möda. ly nu var

del ett par som jag just haft närmast till i gar som började

bataljen.

När jag legat gömd bland läglar med en kamera, har det

alltid varit dessa hastiga och oväntade händelser som lockat

mig att få på plåten.

Att taga några bilder af en rulVande fågel som ligger där

stilla på äggen eller kanske af några sma ungar, hvilka ej kunna

liv undan, det kan ju också vara af intresse. Fraiiif()r allt.

det skall också göras och göras väl. hvilket visst inte alllid

är så lätt. Men det är en sak som man har lid pa sig till.

Någon snabbhet kräfves del inte och misslyckas det, så kan det

göras om. Föremålen fmnas där i regel och kunna ålerrmnas.

lS-in3003. lierg, SiUlsijnla fåglar II.
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]^n luindclse franilVH- kaiucran iii" luiLfol lu'll annat. Redan

en af dessa djnrlilVels alldagliga luindelsei'. som nian med ögat

kan se någon gäng livar dag — ])ara en spaii' kommer med

sira till sill ho. en sångare fångar en insekt — år niyeket svå-

rare att la pa plåten. Sa år det oeksa med de bilder ögat

nåiion iiäni!, lar se ur lilXel lanlaiwia emellan. I)år år det liastiy;-

het ölVer håndelserna oeli situationen återkommer sållan. Det

år dessa hilder det år si)åiining att fika efter. Det i\v dem del

år lite svårt att taga. Det år sådant som IVhljånar namnet

kamerajakt delta utmårkta oicl. som tyvåri' har blilx it niislan

fördärfvadt al' dag- och veekotidningai-nas kamerajakt på

grisar och haru och lliekslynor i påronträd.

Detta all med en kamera pkilsligt kunna ta tåsl en stark

lifuidelse ur ett djurs lif. del ;ir åtminstone IVm' mig en al' de

\aekrasle lockelser lifvel kan komma med. l);irt'(M- sai; jag

inie niNcket eller de rufxande tiirnoiMia i samma stund det

hlef batalj pa någon af hållaiMia oeli (UirlT)!' ;ir hår tlera bilder

af stridande skråntåriior ån af rid'\ande. ehuru del gil'\elvis i

verkligheten på håckplatsen fanns liera lugna fåglar ;in stridande.

Del (h-<)j(le någon limma den morgonen, innan de stridslystna

pai-en Iran dagen l'(')rut l)(')rjade sin fejd pa den omstridda h;illen.

dit jag våndi min kamera. Rått långe liek jag grfmia mig at

all h(')ra. hur del luinde mårkeliga ting pa ett annat hall i kolo-

nien. Dår \ar något \;isen med ett i)ar fiskmåsar oeli jag liek

f(')i-sl senare \cia Inad det giillde. Xu kunde jag blott höra

dem otli minnas en amerikansk krigskorrespondent, som for

kring fronterna ell hallar och beklagade sig. all han alltid hade



•>De slogos så att vingarna smällde»
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oturen alt resa ilVan cii i)lat.s just någon dag innan där Ijlef

l)atalj.

Men en af ski-änlärnorna \ id hällen kom hem med en fisk

just som jag krupit rundt \'öv att nu kika al andra liallel. Det

vill säga, jag hörde på lätena att hon måste ha kommit med

en fisk, och när jag väl hann vända mig igen. måtte makan

redan ha fatt fisken, ty när jag såg genom kameran var fejden

redan i gång därborta.

Den ställning de båda kämparna intogo på hällen \ar verk-

ligen dråplig, med hängande vingar och de röda näbbarna rik-

tade uppåt som ett par spjut.

Det är åtbörder som erinra om vilda folkslags stridsdanser.

Man säger sig att hos denna egendomliga fågel är striden ett

slags kult. Hennes nära släktingar fisktärnan, silfverlärnan,

svarttärnan och dvärgtärnan slåss gärna, när något är på färde,

de också. Men de ha inga särskilda stridsställningar som jag

har märkt.

Skräntärnorna .stodo ursinniga emot tivarandra kanske tio

sekunder. De skakade af ifver och sökte öfverrösta hvar-

andra med korta framstötta skrän. I en blink for så den ena

på den andra, och innan jag hann fä in en ny plåt, voro de

nere från hällen, hade k()rt upp den rufvande makan från

boet och slogos där, så att vingarna smällde, medan den tredje

stod bredvid och skrek med full hals.

Som ofta sker bland djuren hck inkräktaren vika. Han fick

några riktiga smällar, det sag jag, och lyfte plötsligt ifrån allt-

ihop och for öfver till sin sida af hällen, medan den rufvande
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fågeln ålcr inlog sin plats och bada de förfördelade med upp-

spärrade gaj) ösle ur sig ovelt niol gi'nnnherrskapel.

Va\ Hirna som bodde längre borl \i\v med och skrek, men

hvilken ])arl hon luill med iVamgick inle.

Sä gick del några minuter. Skränandet stannade af. Nu

slogs man redan pä tvä andra hall nere pä hällarna.

När jag äler kikade ut pa det nyss (HVergifna slagfältet hade

båda de stridande till min undran larfvat upp pä hvar sin

sida af hällen och sutto i all sämja inte en meter itVän hvar-

ann och putsade sina tjädrar efter striden.

Langl sinne hade de alltså inte.

Några dagar senare hade skräntärnorna kläckt. Med erfa-

renhet af hur kitt andra tärnor komma i delo om ungarna,

väntade jag del värsta.

Del uteblef inte heller. Det hade varit tyst och stilla pä

Löfjeskär jämfördt med det lelVerne som började nu. Ty nu

var ingen af fåglarna bunden vid att rufva äggen, utan kunde

af hjärtans lust bistå sin make när det gällde. Xu xoro ungarna

tvistefröet. Hedan vid två dagars ålder var stugan dem träng,

och det IcHsta jag säg upi)e vid den omstridda hällen da var

en unge Iran del ena boet, som larfvade öfver till andra sidan.

Han var hungrig och far dröjde med maten, medan mor ännu

rufvade del sista ägget. När ungarna pa andra sidan, där noi-o

också Ivå kläckta, lingo sin mat. luhde han del och \ille ha

med och sa larfvade han som sagdl öfver.

Honan — jag får kalla den som lag pä boel da löv honan —
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»Hela grannskapet var i upproi?.

skrockade förgäfves för att varna honom. När han lilolt

lyckats taga sig upp lör hällens ena sluttning och nått åsen,

gick (let som at" sig själlt alt komma vidare, och han tumlade

hutVndstupa ned emot grannarnas hokant, där en al' fåglarna

aenast var tillreds att hacka den lille stackaren. Det förundrar

mig bara att han inte dog genast.

. Detta var casus belli.
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»De höggos en stormig minut med näbb-

spjuten INNE I GAPET PÅ IIVABANDliA »

Pil korhire lid än jai^ hinner bcM'ätta del \nilu'la grannskai)el

i ui)i)r()r.

De bada lärnorna, lill livilka ungen Unnhit ner. skränade

oeh gaj)a(le (WVer det oskyldiga kräket, som om de \eial svälja

honom, medan den Uka ursinniga modern stod uppe ])a luillen

oeh gapade igen. \in lärna ell [vav meler Hingre up[) skrek

med al' alla k ra II er.

Nu gick hannen Iran höger lösl pä sin molslandare. Båda

höggos en slormig minul med näbbspjulen inne i gapel pa
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>De blefvo liggande på hvar sin sida af hällen

MED näbbarna färdiga TILL DET YTTERSTA.»

på hvarandra och det vanvettigaste uttryck af ilska jag sett hos

någon fågel. Till slut blefvo de liggande på hvar sin sida af

hällen med näbbarna färdiga till del yttersta.

Hvart ungen tog vägen såg jag inte just då. Han måste ha

klarat sig upp på hällen igen under villervallan, ty just då

susade den frånvarande fadern in på stridsplatsen och i det

virrvarr af näbbar och vingar, som nu blef, skymtade jag

först en och så två ungar uppe på hällen midt ibland de

stridande.

19-293093. Berg, Sälhijnla fåghir II.
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)JUST UÅ SISADE DKN FRÅNVARAN-

DE FADERN IN PÅ STRIDSPLATSEN.»

Bladet väiKlc sig strax.

Den nykomne hannen var antingen starkare — hans käkar

voro ovanligt grofva — eller också argare. När aUa kommo
på fötter igen stod han i niidten pa hällen med ungaina bred-

vid sig och inför hans gapande huggai-e strök den andra han-

nen baklänges. Men så länge jag stannade den dagen var det
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ytterst spändt emellan makterna däruppe, oeh gång efter annan

såg jag åter de båda hvassa näbbarna stickas mot hvarandra

från livar sin sida af hällen.



Nar Xaunuinn skildrar den cii gång flera hundra par rika

skräntärnkolonien på sanden vid Sylt, skrifver han i en an-

märkning under texten:

»Där det linnes khppiga stränder, skola de lägga äggen på

den kala klippan, såsom på några al' Östersjöns skär i när-

heten al' den svenska kusten.»

Dessa ord visa närmast på alt den namnkunnige fågeltbr-

skaren hade kännedom om att de svenska skräntärnorna brukade

häeka på klippor. De säga också alt skräntärnan, i de hörn af

världen där hon linnes, allmänt är känd för att söka sina bo-

platser på låga stränder och i synnerhet sandbankar. Därför

har det förefallit mig kunna vara till nytta att här alergilVa

några bilder af olika bon Iran de slora tärnoinas klippiga

hem hos oss.



Sju bon på ljusskär.
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Skräntärnans ägg äro till largen ljusare än äggen af andra

svenska måsfåglar med undantag för den lilla dvärgtärnan, som

har sina ägg förvillande lika den bleka sanden, där hon lägger

dem. Detta skulle kunna höra samman med att skräntär-

norna, som tidigare nänmdt, i andra delar af världen brukat

reda sina nästen pa sandbankar och liknande ljusa stränder.

Deras teckning, med mörkare bruna och grå fläckar på blekare

botten af samma färger, omväxlar på alla tänkbara sätt. F^or-

men växlar också från mycket långsmala till nästan klotrunda,

af hvilka man kan få se enstaka tillsamman med ägg af vanlig

form. Men ett drag genomgår de flesta af skräntärnans bon i

en sådan koloni. Ett af äggen i boet atViker gärna till teck-

ningen från de två andra, hvilka bruka vara lika. Det synes

lätt på tre af l)ilderna här, särskildt på den stora bilden med
balen i en tufva af den gula fetknoppen.

Detta helt olika ägg kläckes oftast sist och är alltså i regel

det senast lagda. Detta är äfven brukligt hos en del vadare,

såsom spofvarna, hos hvilka nästan alltid ett ägg är helt olikt

de öfriga tre och då svagare färgadt. Hos dessa fåglar bru

kar detta ägg ofta kvarligga öfvergifvet, sedan de tre ungarna

lämnat boet.

Den rika mängden af fiskben under äggen i en del bon

visar på, att skränlärnan gärna söker sig rede på samma ställe,

där ett bo året förut och sannolikt fågelns eget varit l^eläget.

När boplatsen synes ny för året ses blott obetydligt med fisk-

ben i balen, såsom på bilden här af de stortläckiga äggen i se-

dumlutVan. där blott några bollar på bokanten förtälja om
fågelns vana att stöta upp sådana.
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Medan rurningen pågår ökas mängden af de sönderfallande

bollarna, och den dag ungarna lämna boet och börja slulla

omkring är det en hvit hög af fiskben där de hållit till.

På häckplatsen vid Löfjeskär var det på grund af markens

gropighet svårl att med kameran fä en god öfverblick af

fåglarnas sambyggande. Marken var ej heller där så kal som

ute på Ljusskär, där äggen bokstalligen lågo på bara klippan,

stundom nedhalade genom ett tunt jordlager, men ofta och

särskildl uppe på krönet bloll omgifna af denna iiskbens-

massa, som uppstår af de bollar med iiskrester som fåglarna

ej kunna smälta.

Här pa Ljusskär lågo bålarna i långa rader ofta blott ett

steg ifrån hvarandra. De llesta lågo omkring den sydöstra

uddens låga krön och tätast på dess sluttning utåt Hamnskär.

På detta område funnos mellan de nya bålarna en mängd

ringformiga hopar af fiskben, hvilka uti^orde lämningarna

efter fåglarnas bon där från förra året. En del af de nva

bona voro uppenbart iordningställda just i)å en al dessa

gamla balar.

Här räknade jag nu den sextonde maj 74 bon af skrän-

tärna.

För denna uppskattning såväl som för alla följande tillfogas,

att det ju väl är möjligt, att jag af misstag räknat något bo

två gånger. All något förbisells är mindre antagligt, då skrän-

tärnans bo på en sådan plats är mycket lätt synligt.

Af dessa 74 bon innehöllo denna dag 2 stycken 1 ägg, O

stycken 2 ägg och de öfriga 63 bona alla 3 ägg hvarldera.



20— /.9S093. Ilerg, SiilhynUi fåghir II.

Bo AF SKRÄNTÄRNA. UpPE TILL HÖGER

SYNES EN AF FÅGELNS FISKBOLLAR.
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Delta franihålles här. enär del. efter de flesta beskrlfiiingar

öfver skränlärnaii all döma. synes vara tvistigt, huruvida fåi*ehi

normall lägger Ire ägg eller blott Iva.

Nedanför det nämnda krcinet och något inåt skäret låg

emellertid en del af kolonien, som jag ej strax observerat

och därlor dess bättre nu tog särskild siffra öfver. Det var en

Ijred sänka där. hvarest ett jämnare jordlager redan vid denna

årstid tillät någon växtlighet af gräs och örter.

Om denna sänka uppgafs att den några år tidigare varit

hufvudområdel för skränlärnans häckning på platsen, hvilket

också de talrika tiskbenen i markbetäckningen tydde på.

Nu lågo i denna sänka samma dag (alltså 16 maj) 9 bon.

af hvilka också 2 innehöllo endast 1 ägg, 5 innehöllo 2 och

de återstående 2 innehöllo 15 ägg hvartdera.

Sammanlagdl funnos alltså denna dag på Ljusskär af skrän-

tärna (S3 bon. Däraf 4 med 1 ägg, 14 med 2 ägg och ()5

med 'A ägg.

Att flertalet fåglar hade tre ägg vid full kull var sålunda luir

uppenbart. Pa Löljeskär, där jag försummade att taga några

ingående siffror öfver detta, innehöllo också de flesta af tru-

tarna oskadade bon hvartdera 3 äog.

Litteraturens motsägande u[)pgifter om äggens antal voro

mig emellertid då ännu obekanta, och del var för ett helt

annat S3'fte jag förde anteckningarna vidare, nändigen för att,

jämlikt mina tidigare undersökningar öfver dvärgmåsen, för-

söka utröna, om de yngre individerna älven hos denna fågel

lade mindre antal ägg.

De sitTror jag därtor samlade skulle vara lättare att öfver-



löC)

PÅ LÖFJESKÄH GJORDE EÅGI.AKNA

GÄRNA EN BAI.E AF TORRA STJÄIKAH.

blicka, om inlc de roilyslna Iriilarna. j^eiiom all snappa l)()rl

ägg häl' och h\ar. släiidigl ändrat dem IVir mig.

Det \isa(le sig emellertid, att den större boplatsen omkring

krönet pa en vecka (till den 21) maj) ökals blott Iran 74 bon

till 7(), De sista bona innehöllo blolt 2 iigu hvarldera.
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PÅ Ljusskär lågo de flesta
ÄGGEN PÅ BARA FISKBENSMASSAN.

Den niiiidre boplatsen åter. i sJinUnn nedanför krönet, ökade

på samma lid trän 9 hon till lä. och under därpå följande

vecka med ytterhgare 5 l)on till samniaidagdt 20, medan den

större hoplatsen stannade vid sina 7().

Detta förefaller mig anniärkningsväidt. särskildl därför att
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(le lillkoninn kullarna stannade vid all innohälla 2 äi^y; hvai-|-

dcra. sa n;ii" som på ctl enda som litk 'A.

Utan all nämna flei'a ti-ötlande sillror vägar jag med slcxl af

de anförda anlaga, att det här fanns ett större antal par. livilka

lade sina ägg tidigare oeh i öfvervägande flertal hade 3 styeUen.

De hvilka endast lade tvä ägg häckade uppenbart i regel senare

och voro till antalet färre än en tredjedel. Jag tror. med upp-

skattning af del antal ägg trutarna stulo borl. alt de fåglar, hvilka

blott lade 2 ägg, voro icke ens en femtedel af hela anlalel ])ai\

Nu sökte jag iakttaga de iiuli\ider bland skiruiUirnorna.

hvilka de senare lagda och mindre kullarna tillhcHcle. för all

ulrcHia. om några tecken i deras dräkl lydde pa all dessa

fåglar voi-o yngre, men del var mig ej möjligt alt faslsliilla

några särskilda ålderstecken hos de olika fåglar jag iakttog.

Det är m()jligt att skräntärnan lillhcir de mastäglai'. h\ilka

jämförelsevis hastigt fa fulll färdig dräkt såsom \u\eii

fågel. Det är troligt all hon häckar först vid flera ars ålder.

För all kunna rätta sig efter det i lilleraturen omnänmda

ålderstecknel i näbbens storlek. Ixir man ha fågeln i handen.

Från liera europeiska häckplatser ha besökare berättat, alt

de i skr;'inl;irnornas bon endast funno två ägg. Där del \aril

fråga om ett större antal häckande fåglar får man förmoda,

att den första kullen i så fall blifvil fåglarna IVantagen. För

denna förmodan finnes äfven stcxl.

Da jag ansåg det kunna vara Ull nylla log jag nämligen,

enligt upjxlrag från Vetenskai)sakademien. ur mängden af ägg

på Ljusskär några i teckningen särskildl egendomliga kullar,

hvilka alergifvils här.'

' De återfinnas jämte bifogade hilder i lUUsniiiseuMi.



Ett ägg i kullen är ofta helt olikt de andra.
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Hvad jag därvid väntat inträfTade också. På ungefär samma

fläckar där äggen tagits fann jag efter nära två veckor nya ägg

i nv l)ale, af hvilka åtminstone två kullar så slående liknade

dem jag tagit, att det för mig uppenbart var samma fågelpar

som ägde dem. Och i hvartdera af dessa bon kom blotl

två ägg.

F"ör miii finns det inte Ivifvel om, att flertalet af de skrän-

tärnor, hvilka vid en ostörd häckplats visa sig lägga senare

och blotl två ägg, äro yngre individer.

Hos en närstående fågel, dvärgmåsen, har jag med stöd af

fotoiirafier af de rufvandc fåglarna och af nästena i olika ut-

vecklingsskeden tidigare påvisat, att fåglar med de yngres

fjädrar här och livar kvarstående i dräkten synas häcka se-

nare och lägga tva ägg i stället för de äldre fåglarnas tre.

Och dvärgmåsen är ej den enda måsfågel, hos hvilken jag

iakttagit detta.

1 skräntärnornas närhet på Löfjeskär l)odde ett par grå-

trutar, af hvilka den ena och uppenbart honan hade stor del

af den yngre fågelns dräkt kvar. Äggen lades sent och voro

bara två. Det synes på bilden här.

Att denna gråtrut trots sin orena dräkt var nog försigkom-

men att lägga ägg förvånade mig mindre, sedan jag till min häp-

nad fått se, att den och dess make snart sagdt lefde på att stjäla ägg,

och detta just ifrån skräntärnorna, om hvilka det alltid hetat, att

just de äro rofgiriga och röfva ägg och ungar från andra fåglar.

Omkastningen i uppfattningen af skräntärnans lif l)lir i

detta så tvär. att jag skulle tveka att berätta hvad jag med

egna ögon sett. om jag inte hade fotografierna som bevis.

21— 19:W93. Berg, Sållsyntii fåglar II.
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ett af (le största oeh mest ansedda verk, som linnas ölVer

fåglar i hela världen, nämligen .Dresser. The Birds of

Enrope», skrifves om skräntärnan ord Tör ord detta:

»It is powerfid and böld, and is strong enough to [)roteet

its eggs and vonng from anv of the (lidls: hut al the same

time it is said to take toll, like these, amongst its weaker

fealhered hrethren, and to now and again eateh and devour

a young hird. or steal an egg or two.»

Bland det första min hliek fastnade vid pa L()fjeskär var

några tomma skal efter skräntärnägg, Inilka lago luir oeh

hvar emellan hälarna, .hig tog npp ett ])ai"af(lem oih under-

sökte. Ingen skräntiiina hade kläekl ännu och skalens hinna

visade också, all det ei var 1'ulVade ägg. Ingen människa



Gbåtruten som hade half lngfågeldräkt, blott

lade två ägg och var maka till äggtjufven.
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som af elakhet kunde slå sönder fågelägg — sådana finnas —
hade heller kunnat vara i land på skäret. Min tanke for till

trutarna — hafstrutarna då, hvilka l)ruka stjäla ägg från alla

andra fåular, blott de finna dem och kunna. Men det var

för otroligt. Skräntärnan var ulan tvifvel den skaipaste

sjöfågel i Östersjön och det var erkändt, att hon kufvade alla

andra. På (iotland kallas hon gjausepiner för att hon far

sa illa med trutarna. Att äggen voro urdruckna af något'

djur var tydligt. Men af hvilket?

Det brusande fågellifvet därute bestormade med nya intryck

och syner, men de tomma äggskalens gåta förföljde mig

genom dem.

Redan samma dag, medan jag låg gömd i kumlet, fick jag

en förklaring. Skräntärnorna voro i delo än här, än där. Ibland

hördes också måsar och gratrular skrika, när de. som jag

ujjpfattade del. lingo stryk af de stora tärnorna. Vid några

bon långt åt sidan hörde jag upprepade gånger tärnorna skräna

skarpt. Att de slogos där var uppenbart. Jag kunde inte .se

tydligt ditbort. men när jag kom ut på eftermiddagen och,

innan mina grejor buros till båten, gick omkring för att se

efter lämpligare gömställe att få bilder af tärnornas fejder,

stannade jag också därborta för alt se mig för. Då fann jag,

att ett af bona blott innehöll ett ägg. Ett annat, som ovillkorli-

gen hörde dit. låg strax vid bokanten trasigt och tömdl till hälften.

Det lanns fullt upp med trutar pa Lötjeskär, gråtrutar och

silltrutar. Jag hade inte hunnit se så noga på dem ännu;

blott en silltrut hade mitt intresse, därför att han hade tre

alldeles hvitbla ägg.



Alt ingen al' trntarna liaclc lagit äggcl var jag säker pä. Om
en triil koniniil ät del. sknlle lian ha fliigil med det lieil och

inte vågat ähi af del pä stället. Ägget var som khilNet pa

tvären af en skarp nähh. Del säg inte alls nt som de ägg

trutarna bruka förtära och — del llög för mig att detta — det

har en annan skräntärna gjort.

Tanken stämde bra öfvcrens med allt livad jag lalt läsa om
skräntärnans rofgirighct. Hon förtärde andra läglars ägg och

ungar, stod del. Hon dref det tydligen ocksä därhän, alt hon

tog sina likai's. Och h\em skulle ocksä annars la dem?

Trutarna bruka })ära bort äggen hela. Men skräntärnans

näl)b, sade jag mig, tillät inie det där sättet all hälla ett rundt

ägg som i en läng. Hon hackade hal och al ur dem pä

stället.

Min kunmiel däruppe vågade jag iiile flytta sa längl. Det

kunde oroa läglarna. Diirför log jag nästa dag med mig

material till alt göra ell nytt kummel och byggde så upp en

liknande sleidiög ell stycke ifrän. d;ii- jag funnit ägget. f()r alt

därifrån mcijligen kunna fa se Ijufxcii. Men det hände nya

Ung innan dess.

Dagen efter såg jag IVan mitt kunnnel skvmten af en gra-

Irul. som pl()lsligl var uppe bland skränlärnorna. Del var ett

stycke nedåt, diir bona ej lago sa tiitt och del stack upp sten-

block och höga hällkanter. Jag lick inte strax klart IVir mig

livad som \ar pa lärde. Tärnorna skränade oi'li truten ski-ek

också. Men dels hade jag ett vimmel och sorl af tlera hundra

fåglar att se och lyssna igenom. Dels ser man inte alllid sa

snabbi och siikeiM Iran en liten diagig sjjringa i ett stycke



»Han gick fram till ejderägget

och försökte hacka hal va det.»
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segelduk, där man dessuloiii sillei" hopknipen innanför som

en kanin ocii inte pa villkor lar göra några häftiga girar.

Det sknlle inte heller ha fallit mig in. att nppträdel betydde

annat än att tärnorna körde ut en gralrnt, som rakat komma
inom deras gräns, såvida inte tlen skymt jag nppfångat af

ti-nten. just som han egendomligt nog sknlle gå bakom en

hällkant, sagt mig, att han bar nägot i näbbet.

Solen sken sa starkt emot mig öfver hällarnas hvithel att

det bländade, oeh det var dessutom ett af dessa tillfällen, da

man helt enkelt inte hinner se säkert. Men kameran girade

rent mekaniskt öfver at den vinkel, där truten fanns, och

liek honom just som han smet ned bakom hällen.

Hvarför gick han där midt uppe bland skräntärnorna,

där han hvart ögonblick borde kunnat få en näbb genom

veka lifvet?

Det hade fastnat på min näthinna att han bar något i näbbet.

Hvad bär en trut i näbbet? En lisk, en stulen fågelunge, ett

ägg. — Det var väl ända inte han. som stal undan äggen från

skräntärnorna'

\'i lingo brådtom hem den dagen. Det blåste upp skarpt

och vi hade bara min båtkarls lilla tlata öka att komma hem

med öfver gatten. Jag såg inte till truten mer de timmar

jag låg gömd där. men frågan lämnade mig inte. Något mörk-

rum hade jag ej ordnat därute, men jag hade med mig en

lada med tlaskor, och när det mörknade, plockade jag fram

det växelmagasin där plåten fanns.

Numret på plåten hade jag glömt och tick framkalla en

hel rad andra bilder, innan den kom. Så lick jag en felbelyst

22—19.in<>.1. ner g, SiUlstinla fåglar II.
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Den spkäck i. i c; a makan.

|)l:il. DtMi lai^ liini^c i mclolhiulcl och dar kom ini^cnliiii^.

IViniin jai^ hlef olaliL; ocli Iraklfradc den med elskali. sa all

den i liasligheten höll pa all la för myekel. När jag höll npp

den mol den lilla gulgröna lampan, var den redan mörk. men

gralrnlen lanns där. med benen bakom hällen Icirstäs, oeh i

hans näbbläng sall mvekel riktigl äggel.

En sådan g()k!

Deila \ar alliså gråtruten - den lägel som jag pa Karlsf) hadi"

Innnil sa oskyldigl Men sa mindes jag. all en sillliiit siiger
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Tjufven själf.

en helt vanlig oskyldig silltrut — någon vecka tidigare pa ett

(kle skär utanför Gotland kommit farande och för mina ögon.

där jag satt gömd i en tangliög. tagit ett helt grägäsägg ur

redel och tlugil kanske femtio meter hört med det. där han

skulle ätit upp det, om jag inte skiäml honom för att fa be-

hålla ägget hos gasen, som jag ville ha i kameran. Jag lycka-

des inte fotografera honom och begär inte att någon skall

tro det.

Följande dag pa Löljeskär utsträckte jag min husesyn etler



äii^skiil till lifia Iriilkolonieii. dft \ill säi;a sa godt som hela

skäret. Jag fann också några skal bacic efler skräntärnägg

och ägg af cjder. men vid nagol bestämdt trutbo lago de ej.

Da kröp jag in i det nya knnilet och bidade att gråtruten

skulle visa sig. Frän den dagen har jag antecknat de torra

enskildheterna och återger dem som de äro.

Klockan half tio var jag gömd och båten for sin väg. I tva

timmar och något mer gick lifvet sin gilla gång inom kolonien.

Skräntiirnoina trätte och kommo med fisk och byltes vid

all i-ufva.

Emol klockan tolf hörde jag en gråtrut och en skränlärna

skrika samtidigt, men när jag fick ögonen på dem. tlög gra-

truten blott förbi längs marken och en af tärnorna jagade

honom, .lag hann vända mig om och följa truten genom en

springa. Han satte sig på en häll utanför kolonien, där jag

visste att det fanns gratrutbon i närheten. Men han putsade

sina fjädrar minst tio minuter, och jag öfvergaf att se pa honom,

niir min nacke började värka af böjningen. Att han måste

ha bo i närheten var tydligt.

Strax efter skreko några skräntärnor igen. nu midt framför

mig, och nu såg jag. som jag tyckte, gratrulen sta ibland

några spirande blomstånd, där ett skräntärnbo låg. Han

hackade i sig något som lag pa marken. Att det var ett ägg

var tydligt. Jag hade intrycket all han \ille skynda sig. Pa

flera sidor om honom skreko skränlärnorna. Men han

stod oantastad åtminstone en half minut. Da kom en tärna

med ilskel skrän rusande ned mot hans rygg. hvarxid han

skrek lill och lyfte undan. Och da sag jag honom först lyd-



»Där stod ghÅtrlten och tittade me-

nande PÅ ett väldigt rORDMUI.ÄGG.»
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liiil. .laiii hade IVirul hloll scll hulViid och rv<*^ ölVcr växlenia

och inte länkl atl det var någon annan än ii;i'åtrntcn. Och

del var — en tisknuis!

Där stod alltså en vanlig lisknias midt i kolonien af väldiga,

arga skräntärnor och åt nr ett skräntärnägg. medan boets

ägare tvcktes vara frånvarande. Jag har en bild af honom,

men man ser bara att han står ibland blommorna och äter

något, så att den bevisar ingenting.

Det här började fara illa med mina förnttattade me-

ningar.

Den dagen trodde jag inte, att jag skulle få se mera af

tjufvarna. Det gick ett i)ar timmar. Skräntärnorna skötte

sina trätor och andra bestyr, och jag nöjde mig med atl laga

bilder af dem. Aldrig hade jag väl tänkt, att en kamerajägare

skulle sitta bland skräntärnor och tika efter alt fa plåtar

utaf en vanlig tinit och en tiskmås. Då var skränet på en

gång där igen. och nu var del grålrulen som var framme.

När jag fick öga pa honom, hade han ett skräntärnägg i

näbbet och böjde sig framåt som om han ville llyga upp

med del. Men där var en tärna öfver honom med täta

kast och ursinnigt skrän. Förmodligen vågade han inte

lyfta för henne. Och sa gick han — klef långsamt ut ur

kolonien, med ständiga bugningar livar gång tärnan dök öfver

honom.

lUmdtomkring skränade enstaka tärnor, men mänga togo

inte notis om honom, och blott en såg jag slå öfver honom

för alt försvara ägget.

Alltsamman försiggick helt nära, men — del fanns ingen
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niöjligliel IVir niii; ull gira min iwimera sa laiigl al sidan.

Däreniol lanuir jag äter se Irulcn. när han slutligen flög med

ägget. Del var uppenbart samma liiit som IVirnl. Han Hög

lill samma sliille som den IVirra. och duv IVM^svann han l)ak()m

en liäil.

Xn skulle jag velal se mera. men hade sagt lill min båtkarl

all komma lillbaka ellei' lem limmar. Tiden var IVn-liden.

Dä. strax innan han kom. \ar där äter en gralrul Iramme

längi'e borl. Om han log nagol kunde jag ej se. Tva ski^än-

tärnor slogo ölVer honom, oeh jag log en bild af dem. Men

hällel var lör langl oeh bilden \ar oduglig.

När nu båtkarlen kom kr(")p jag ut oeh. gick strax lill stället,

där fiskmåsen \aril svnlig. Diir lag ett ujjjjklulVel oeh lill

hälften in-ätel skräntärniigg. Boel som ägt ell ägg förut var

tomt. Del var alltså liskmåsens verk oeh hans sätt att ga

lill väga. Mur \ar del sä med grätruten".'

.lag giek dit. Där lag också mycket rikligt skalet l)akom

hällen, där han satt sig l)åda gångerna.

Xu föresatte jag mig all i hvarje fall bokstalligen se honom

i hvil()gat hemma hos sig. bvggde ett stenkummel lill framtVir

hans knalle oeh gömde mig där IViljande dag, sedan jag

lagt ett halfnrdrncket ejderägg med den hela sidan upp pa

hällen.

Länge behöfde jag inte \;iuta. Innan bäten lämnade stran-

den kom däi' redan en gralrul och salte sig. Men Inad föl-

en gralrul' En individ i oren dräkt, med spräckliga tecken

både pa \ingania och stjärten. Hvad hade den på häckplatsen

att göra'.' .lo. han gick fram lill ejderäggel och förscikte hacka



2?,— t93U0:l. Berg, Sällsijiilii fåijlar II. »Han höjde sitt hvassa nähh och gapade igen.
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hål pä det. Därvid i)uUadc han liU det halftomiiia skalet, sä

att det ridlade nc(H'ör hällen, tyvärr pä andra sidan. Där tor

han ocksä ned och ät nr det som var kvar.

Så kom han np)) igen och gned belåtet näbbet mot sten-

hällens lafvar tills det biet" rent. Och så begaf han sig hasande

nedlör hällen till ett gråtrntbo med två ägg strax framför mig

och där lade han sig att rufva.

Nn får jag skrifva hon om denna gråtrnt. Det var pätag-

ligen en vngre fågel, som ännu delvis hade nngfågelns dräkt.

Hon var på tredje året, antar jag. Och därför hade hon bara

l\å ägg.

Först efter en stund kom hennes hanne och satte sig på

hiillen. Det var IjulVen. Ingen annan gråtrul skulle kommit

som han och satt sig att hvila och putsa fjädrarna just pa

den hällen och på samma sätt som han gjort dagen förut,

när jag kunnat följa honom.

När han senare aflöste honan vid rufningen, tog jag en bild

af honom i samma ställning på boet för att knnna jämföra dem.

Det är min öfvertvgelse all han är en missdådare bland

många trutar, hviika icke slulo ägg. Det är likadant bland

fåglarna som bland människorna. Enstaka människor blifva

mördare och tjufvar, fastän procenten kanske är högre än

hos fåglarna. Blott enstaka lejon lära sig att taga människor,

på samma sätt som enstaka räfvar stjäla höns. De göra ett

försök, det stratTas inte tillräckligt — alldeles som bland män-

niskorna — och så fortsätta de.

Det var så med gråtruten. På Löijeskär funnos. sa vidl jag

kunde se, två fiskmåsar och ett hälft dussin gråtrutar, hviika
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l^esliilo skränlärnorna. All de logo jag Iror inciiiol femtio

ägg, som jag såg lämningar etter, visar blolt all de hade run-

nit ul. all sUräntärnan inte vai' sa farlig för dem, som hennes

rvkle hhmd människorna sagt.

Att jag lill slut liek gralnilen i kameran, när lian slal ägg

från skräntärnan, del var bara en lyckträfl". Jag hade då för-

sökt på alla sätt i ätta dagar oeh bara sell hur del slals inmdt

omkring mig. men aldrig där kameran pekade. Några bilder

hade jag fått. men de bevisade ingenting.

Da sall jag en morgon j)a ell nyll ställe i kolonien, där jag

gömt mig mellan några stora bloek för alt se pa lonhnularna,

hvilka här lade sina ägg hell öp])el i klip})hörnen.

Som jag nu sitter där och ser ut öfvei' skriintärnorna,

som bodde några äfven al dessa kanter, stod där plötsligt en

grålrul oeh sneglade menande jiä ett väldigt tordmulägg.

Alt det var min gamle ])ekante med den spräckliga honan

kan jag inte ga ed pa. Del kan ha ^aril en annan.

— Dn ämnar väl ändå inte ta med dig lordmuläggct?

-— tänkte jag, när kameran sakta girade och nöj) hans snikna

min.

Som hade han varit tankeläsare — han hcirde dessvärie

slntaren smälla till — bligade han en sekund på min stenhög

och så gick han. Men inte tio steg längre fram lag ell skiiiu-

tärnbo obevakadl. Där stannade han. och nu lii'k jag iindl-

ligen kameran till vittne.

Den ena skränlärnan kom hem i delsannna. Hon kom

skjutande ned öfver truten, steg af farten och slod llaxande



»Skhäntäunan kom som en ÅsKvir.n i hans rygo.
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olVantör honom med gapci öppcl i vU skrän, som om hon
velat svälja sin fiende.

Men trnten flög inte. Det var klart att han ansåg sig säker

där han stod. Han höjde sitt hvassa näbb och gapade igen.

Därinne nystade jag med kaselterna för att fii i en plåt lill

en tusendels sekund.

På en gång sprang Irulen några steg al sidan. Jag trodde

all han ville la lill flykten. Men jag hade aler sett mi.ste.

Skräntärnboel lag just därhän styrde förbi, och där böjde han

sig fram och tog ett ägg. Just som jag girade kameran kom
skräntärnan som en åskvigg i hans rygg, och Irulen böjde

sig upp med ägget i näbbet och halfl höjda vingar för att

ta emot.

— Bär af! — hade jag på tungan. Och han bar af sa

skickligt med ett duckande af kroppen, all skränlärnan bara

sköt förbi honom af farten.

Innan hon hann att vända, hade han sprungit många steg

med ägget. Han begagnade skrefvorna och smet bakom en

häll i)å samma sätt som när jag första gängen såg honom.

Han visste uppenbart, all han redde sig bättre på marken och

därför gick han, på samma sätt som kråkan sätter sig, när

fisklärnorna anfalla henne.

Medan truten sprang, kom han emellertid upp emellan två

tätt rufvande tärnor. Den ena lyfte verkligen skrikande. Den

andra låg bara kvar och gapade. Då lyfte han också och det

höll på alt ga honom illa. Den första tärnan var där igen,

och nu såg jag att han lick en elak törn. Han skrek också

så all en hop trutar på knallarna omkring lyfle och skreko
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>Det höll på att gå honom illa.»

iiifd. om al' medkänsla eller armulsiiika ölSer äi^uel är hil-

velaktigl.

Men Inad hjälple del'.' Hnr liiinan Inmiade oeli hnr Irnlen

nn har .sig al. så kom han i alla lall pa vingarna med sill ;igg

oeh for därilVan. Oeh n;ir hon sknlle anfalla honom sisla

gängen, gjorde han en sa skieklig gir. all hon håra Kckades

l(')i"na ihop med hans \inge.
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>HON LYCKADES BARA TORNA IHOP MED HANS VINGE, s

När det var öfver hade jag hunnit få fem plåtar. Det hela

tog inte en minut.

Sen dess har jag sett jiterligare nya drag hos sådana fåglar,

hvilka jag trodde mig känna. Inblicken i deras lif bjuder

ständiga öfverraskningar, och det torefaller, att vi ännu vela

ganska lite om de varelser vi ha rundt omkring oss.

>i—V.):il>9:',. Berg, Sälhtjnta fåglar II.
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Hvcm \ill tro mig om jag säger, atl jag på Källskären såg

cMi roskail, eii hona därtill, komma upp till en fisktärnas bo,

hacka hal pa ett ägg och äta ur det? Jag skulle inte ha trott,

om någon annan berättat det.

Åtminstone skulle jag tänka

alt han sett miste.

Och hvem vill tro, att den

lilla oskyldiga fiskmåsen, som

sitter här som en hvit dnfva

pa Källskärens skorsten, vå-

gar stjäla ägg från de fruk-

tansvärda stora tärnorna?

Ingen begär det heller.

Bilderna af yråtruleii får

jag hoppas att man tror.

Fiskmåsen får ställas på fram-

tiden. Det är ännu inte sista

gången vi ha trätfats pa hvar

sin sida om en kamera.

K.^LLSKÄHENS

OSKYLDIGE

FISKMÅSE.
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För de flesta hvarandra närstående tågelarter är det regel att

ungarna likna hvarandra mera än de äldre fåglarna, både i

diHidräkten och sedan under utvecklingstiden. Detta gäller

särskildt om måsfåglarna. Det skall kräfvas ett mvcket öfvadt

öga för att skilja ungarna af våra flesta måsar från hvarandra

och likaså af flera tärnarter. Men skräntärnungen är, som sig

bör, olik alla de andra. När man ser honom, får man ännu

ett skäl till tron, att skräntärnan bland sina samsläktingar i vår

del af världen är en fågel alldeles för sig själf.

Redan i formen är skräntärnungen annorlunda, gröfre och

kantigare. En blick på bilderna här och på bilden af den

lille ungen af dvärgtärnan längre fram, skräntärnans minsta

släktinge hos oss, säger mer än hvarje beskrifning.
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»De voho nästan hvita.

De andra lärnornas ungar äro niörkfläckiga pa l)lekare bot-

ten. Skräntärnans äro sa godl som enfärgade. Men largen

pä ungarna i det ena l)oel kan vara livit. alltså ljusare än

någon annan lärnunge; i det aiidi-a svartgrå, nunkare ;in I ill

och med den svarta tärnans ungar.

Deima olikliel i targ lade jag miirke till strax ungarna kläek-

tes pa L()l'jesk:ir. Här äi- en bild af l\a nykläekta ungar där-
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»Den mörkare ungex.»

ifrån. De voro nästan hvita, där de ligga bredvid ägget. På

nästa jjild har jag tagit en unge ur närmaste kull oeh lagt

bredvid.

SUilhiaden är redan där påfallande. Den mörkare ungen

hade dessutom en dragning i brunt.

Ljusare och mörkare ungar förekomma hos flera måsfåglar.

Hos våra vanliga fisktärnor ser man det. och bland måsarna
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särskildl hos skrattmåsen. I sitt arbete /The Home-Life of

the Terns) ger engelsmannen Bickerton också ett j)ar bilder

af ljusare och mörkare fläckiga ungar af den stora kentska

tärnan. Dessutom förekomma ljusare och mörkare dräkter

bland de flvgvuxna ungarna hos tlera måsfaglar. Särskildt

hos fjällabben har jag iakttagit, att det i samma kull ofta är

en ljus och en mörk ungfågel. Men ingenstädes har olikheten

synts mig tillnärmelsevis så stor som hos skräntärnans

ungar.

På den stora bilden här ligga ju två alldeles Inila ungar.

Det är lätt för ögat att stanna vid dem och halka förbi det

öfriga. Men där ligga två ungar till längre upp. Och de äro

svartgrå.

.lag har tagit dem j)å samma plåt. med de ljusare närmast

kameran, där deras hvithet ej kan bli relativt öfverdrifven vid

exponeringen, detta för att möta hvarje invändning, alt färg-

värdena vid fotograferingen kunnat blifva ändrade till fördel

för hvad jag framhåller.

Men egenheterna stanna icke vid färg och form. Skräntär-

nans ungar kunna därjämte vara så olika stora i samma bo,

att det påminner om den rangordning af »tripp, trapp, trull»,

som förekommer hos ugglor och tlera andra fåglar, hvilka

kölden under värpningstiden drifver alt rufva från det första

ägget lagts, och hos hvilka därför ungarna kläckas fram en i

sänder, sä att den minsta ofta inle är fjärdedelen så stor som

den först kläckte.

Hos skräntärnan synes della i)a liera af mina bilder. Den

mindre ungen är på dem inte hälften så stor som den större.



»Där ligga två ungar till längre upp.»
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Nu \n<'ai\ skränlärnoriKt. som iiiåiiiiia andra läglar, iinucfär

etl ä"!!; oni (Ivijnet. Jay; har iakttagit hos dem, säväl som lios

lisktänia och svarttärna, att fåghu-na rufva äfven när de blott

lagt ett ägg. Det är då alldeles i sin ordning att de, som jag

också sett. kläcka ungarna med någon tidsskillnad. Hos de

få par skräntärnor, hvilkas kläckning jag kunde följa, blef del

dock tre ungar under loi)i)et af två dygn. Storleksskillnaden

emellan dessa nykläckta ungar var ej så påfallande; icke större

än Inad man ser till exempel iios hafstruten. Ej heller voro

ungarna påfallande olika stora i alla hon. På bilden med de

ljusa och mörka tvåkullarna synes ingen afsevärd skillnad,

och här är ännu en bild. på hvilken ungarna förefalla all-

deles lika.

Hur hänger då detta samman?
Då det gäller fåglar, hvilka bo i täta kolonier, synas mig

slutsatser böra dragas med i\vn största försiktighet.

Det är bekant att kolonifåglar ofta, af misstag eller nöd tror

man, lägga ägg i hvarandras bon.

Det är vidare kändt. att vissa kolonifåglar stjäla ägg från

hvarandra för att rufva ut dem i sitt eget bo: hos en del

andfåglar äfven från helt andra arter.

Dykänder, såsom ejdrar och svärtor, locka gärna till sig

hvarandras ungar och upptaga dem som egna.

Slutligen kan det också hända, att ungarna i en tärnkoloni,

hvilka bruka vara på benen när de äro i fred. vid människans

närmande springa tillbaka till bona och därvid någon gång

i hastigheten råka lägga sig i grannens, där de i hvarje fall få

ligga i fred så länge iakttagaren går omkring bland dem.
X^-19:i093. Berg, Sållsijiila fåglar II.
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I alla (lossa fall kan följden läll bli. all olikslora ungar ses

i sanuna kull.

Nu har jag tidigare visat, alt skräntärnorna hala och

misshandla grannens uni^ar. då dessa komma inom onnadet

('(')r del andra parets makl. Del förefaller då otroligl alt de

skulle under någon form godtaga hvarandras ungar. Det före-

faller — ja — men det är visst inte säkert. Hos skräntärnan

har jag visserligen ej sett det, men hos dvärgtärnan har jag

senare iakttagit, att fågeln under sina vingar villigt log emot

och matade grannens ungar, hvilka den nyss förföljt och

huggit.

All nu någon af ofvan sagda tillfälligheter i ena eller andra

fallet kunnat vara orsaken till storleksskillnaden mellan skrän-

tärnnngar i sanmia bo är väl möjligt. Där såsom på första

bilden tre i färgen lulll lika ungar ligga tält ihop i sannna

bale, svnes det mii^ dock antay;li<fast att de äro helsvskon.

Där det blott li<*<*er tvenne uniiar tillsamman och dessa äro

mycket olika stora, är det både m(")jligl och troligt all den

mellersta IVirolyckats.

Därmed kommer frågan om dödligheten bland skränlär-

nornas ungar.

Samma dag som skräntärnorna på Löfjeskär slagils om
ungarna, gick jag förbi deras hällar för att se hur långt de

kläckt, och då låg en unge (hkl bland blonnnorna n;ira del

bo, hvarifrån ungarna gått upp pa hiillen.

Det \ar u[)penbart den slörre ungen som jag sett.

Han låg så vackert bland de hvila priislkragainas kiansar
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Två jämnstoha.

— men vetgirigheten dref mig naturligtvis att taga honom

med och draga af honom skinnet för att se om min ögon-

l)lickhga misstanke var grundad.

Det var den också. På den broskhvita hjärnskålen funnos

flera l)lo(hilgjutningar, och det är för mig intet tvifvel, alt

ungen (hdvat under för de hugg jag såg honom få.

Att tärnorna hacka hvaran(h"as ungar så snart de komma
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al har jag mänga gånger iaUltagil.' l'"isktärnan gör del oeh

(Ivärglärnorna g()ra det. De hugga liardt oeh förfölja den stae-

kars främmande unge. som kommer inom deras hlla område.

Ofta har jag higt märke till all del legat döda små ungar vid

deras häekplatser. utan någon i'imlig anledning ulom just detta

all de hlilVil haekade till döds af grannarna.

Denna iakttagelse synes få särskildt intresse inför skrän-

tärnorna, därför atl (hulligheten bland dei'as ungar är så öfver-

raskandc stor.

Redan på Löfjcskär. som jag måste resa ifrån några dagar

eflcr kläekningsliden, såg jag många ungar ligga dckla. På

Ljusskär året efter (alltså IDLS) låg del \'id midsommarlid döda

skräntärnungar öfveralll. De lågo i alla olika storlekar, dock

mest små, vid snarl sagdl hvarlannal bo.

I stora kolonier af skrattmåsar har jag ofta sett döda ungar

ligga strödda och äfven bland tisktärnor. men hos ingendera

i sådant antal som hos skräntärnorna.

Skall nu orsaken lill de mänga döda ungarna sökas i skrän-

tärnornas böjelse alt förfölja och hugga hvarandras ungar'.'

Kn sådan IVirmodan sammanfaller godt med den ganda upp-

fattningen, atl skräntärnan gärna angriper andra fåglars åt-

komma. Eller tar den starka dödligheten sättas i samband med de

olikslora ungarna, oeh UKijligen storleksskillnadens orsak s()kas

uti all en del ungar äro svagare, därför lillvälla sig mindre

f(")da och så duka under? Inom skrattmåskolonierna är del

vanligl all. sedan de friska fåglarna Ihllal bort, man fai' se

enstaka fullt llygvuxna ungfåglar .springa ond<ring bland tufvorna.

'Se »Tåkerii I, kapitlet <im tärnorna



Här äk troligen den mellersta förolyckad.
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Del visar sig då. all dessa äro så ulmagrade, all tle ej orka

lyfta med sina dock fullt färdiga vingar. På samma sätt ut-

märglade ungfåglar, hvilka utan tecken till yttre skada ligga

döda här och hvar, visa på del öde som väntar de ännu

lefvande.

De rön jag kunnat göra i dessa ting äro för ringa för att

gifva ett svar. Men de kunna måhända bidraga till alt föra

frågan närmare till lösning.



EU par skräiitärnor lätt inpå milt kummel klilcklc tcirr iiii

de andra. ,Iag tror all del berodde på. att de inte trätte oeli

slogos så mycket. De lingo kanske mera lid alt lutVa.

Om delta i sin lur berodde på, all de voro ett par ovanligt

snäUa fågkir. eller om det var deras granne som var snäll, är

ovisst. De bodde i lagelstadens utkant uppåt krönet. De

voro alldeles för sig själfva där i en vra af jord med några

enstaka blommor som en liten täppa kring balen. Ingen bru-

kade störa dem. (Irannen bortom den livita bälten stod olla

stilla därofvantör oeb Utlade fundersamt pa deras ungar. Hon

både bara två ägg borta i sin bale. \är bon slod di\\\ sag

del ut, som om delta med ungarna varit nytt iov lieune. något

som bon ville se på tor att lära sig sköta.
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Det var bara en unge kläekt, när jag kom oni morgonen.

Han hade kanske redan sett solen kvällen förut, ty det andra

ägget var mi brustet, oeh ur en glugg i skalet tillade del blit-

vande stora näbbet pä en skräntärna fram, blekskärt och vekt

ännu med sin lilla murbräcka af kalk ute pä spetsen.

»Han var hungrig och sträckte gapande
sitt lilla näbb efter hennes stora.»

2G-J93093. Berg, Siilhynia fåglar II.
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De gamla tärnorna störtade ursinniga öfver })ätkarlen, som

sakta gick mol stranden, sedan han higl igen stenarna bakom

mig. Pä den utsträckta armen })ar han min rock och hatt,

så att del sag ut som Iva karlar, till hugnad för alla Löfje-

skärs fåglar, som nu hade klart tor sig. alt bada nuinniskorna

gingo sin väg. Sa hörde jag årslagen dö borl. de arga skrä-

nen tVån tärnorna tystnade, och nu IVirnam (irat först det

sträfva pipel Iran honom innanför skalet, där han pa sitt sätt

gaf tillkänna sin lust alt ändtligen få komma ut och torka

sina hvila dun i den solblanka morgonen. Så kom Ichs! den

ena stora tärnan susande ned. Jag tror att det var honan,

ty hon hade inte så grof näbb som maken. Han kom strax

efter och satte sig makligt i)a hällen och sträckte sina vingar,

medan hon ifrigt trippade ned till balen, med nackfjädrarna

pa skränlärnors bruk resta som en lofs. Del ser ul som om
de vore oroliga och bekymrade för något.

Ungen tycktes hon inte bry sig mycket om. Han blef lig-

gande utanför vinghörnet, medan hon balade sig tillrätta öfver

del hela äggel och (ifxer honom som pep IVir all fa komma
ul. Men ungen vid \ingen pep också. Han var hungrig och

sträckte gapande sitt lilla näbb efter hennes stora. Han hade

kanske ännu inte fått någonting. Del såg ul sa. Honan tillade

pil honom först rödt och började så äter ifrigt bala öfver äggen,

som hade hon Irott all det var han i ägget som skrek.

Men det lilla hungriga näbbet länuiade henne ingen ro.

Da blef hon orolig. Hon reste sig från balen, skrockade sakta

och trippade bort till luillkanten, där hon vände sig om med

eti uttryck af rådvillhel. Strax kom hannen trippande och



»Där stodo de tillsamman och tittade

på ungen, som om de funderat öfver,

hvad det bara var med honom.»
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ställde sig bredvid henne. Oeli där stodo de lillsanmuni och

tittade på ungen, som om de funderat öfver livad det bara var

med honom.

Granntärnan stod förslås ofvanför och tittade med.

Så pep den lille i ägget igen och honan svarade med ett

otåligt skrän. Hon trippade äter ned till balen, men nu skrä-

nade hon gång på gång, medan hon vred och vände sig för

att konmia tillrätta.

Sedan kom jag att tänka på, att hon manade på hannen att

hämta mat, ty han tor plötsligt sin väg.

Han var väl borta en half timma. Under tiden stultade

ungen fram och åter omkring modern och skrek. Da hördes

detta utdragna läte som en skräntärna har, när iion kom-

mer med föda till den rufvande makan, och i delsamma

var hannen där pa hällen med en fisk i näbbet — jag tror

att det var en mört.

Det var egendomligt att se honan nu. Hon, som annars

ifrigt sprang upp från äggen för att få fisken, låg nu stilla och

vände hufvudet bort som för att säga att hon afstod. medan

den hungriga ungen ifrigt sträckte sig efter fisken. Det lilla

näbbet försökte få grepp om den, men det ville inte gå.

Hannen stod bredvid och såg rådlös ut, när fisken föll på

marken och ungen alltjämt skrek.

Då böjde honan sig ned och tog den, men ej för egen del

utan blott för att åter bjuda ungen. Men det var omöjligt.

Fiskhufvudet tog emot i det lilla svalget.

Tärnorna tycktes bli oroliga att icke allt stod rätt till. De

sprungo upp till hällen som förra gången och funderade, honan
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»Hon vände isout hufvudet som

för att säga, att hon al-stod.»

med fisken hängande i näbbet. Nu hade eniellerlid den hlle

i ägget l)rutil sina l)()j()r oeh låg pijjande i l)alen.

Åtminstone en minni slodo de bä(hi irnnorna diir. I'"c)r mig

är det inget tvifvel, all del arbetade i deras lijärnor — trögt
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»ÅTMINSTONE EN MINUT STODO DE DÄR.

och oklart som det var deras natur — för att mogna till det

beslut, som detta oförutsedda fordrade.

Så gick honan åter ned till balen. På nytt bjöd hon

ungen fisken. Innan jag i hastigheten förslod hvart den
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>NU HADE HAN KN MINDHE FISK I NÄBBET.»

tagit vägen - hon vände nämlii^en ivm*en iil kiimlel —

.

förlorade hon eniellerlid lälaniodel och hade s\all den sjiili".

När liannen fl(")g såg jag inie (h°i. Han var horla niir jag

sökte efter honom. Men det log inIe mer än en k\arl denna
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'Han STiiÄCKTE sig tram och bjöd ungen fiskkn.»

gången, förrän han åter kom farande, och nu hade han en

nihi(h-e fisk i näbbet.

Var det nu af instinkt han efter någon tvekan hämtade en

mindre lisk eUer var det en frukt af öfverUiggning?

27-193093. Berg. Sällsijnla fåglar 11.
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Tuligtire luir j;ii; mast säga min Iro. all skräiiliinuin jämlVird

iiK'(l malliga aiulia är cii (liini lagd. Ileniifs ii|)[)raltniiig sviics

mig alminslonc sta langl i)ak()m dcii siiabba retlexioneii hos

fil trut eller en kråka.

Och ända var fågelns beleende här sådant, att jag måste tro.

att han luimtade den mindre Ilsken därför all han fcnslod.

all den tcirsta var för stor.

När han nu slagit ihop de långa vingarna, sträckte lian sig

fram och bjrxl ungen Ilsken pa samma sätt som IVirul. Al\i'n

detta \ar sa vidi jag kunde se en strcHiiming. Del kunde

knappast ha \'arit någon annan lisk. eftersom fågeln icke \aiit

borta en kvarts timma för att långa den. Den sag bredxld

ungen sa stor ut. all det tycktes om()jligt all denne skulle

kunna svälja den. Han f()rsökte också IVirgäfxes liera gånger.

Han ta[)pa(le Ilsken })a marken gäng pa gäng, och nu log

hannen h\'arje gäng tåligt upp den och bjcul honom igen.

medan iionan lag stilla och tycktes afvakta hur det skulle ga.

Slutligen måtte Ilsken ha fallit bland en hop benrester, ly

nål' hannen lyfte upp den igen. var den (WVersållad af fjäll och

Inita sma skärfvor, h\ilka hiingde vid skinnet. Hastigt tog

hannen Ilsken med sig och sprang upp till hällen, .lag \;in-

tade nu all han skulle sluka den. såsom honan gjorl sist.

Men det gjorde han inte. Han slod diir några sekunder och

sag än pa de sina. ;in ond-cring sig. Hans radvillhel var all-

deles påtaglig. Sa n<')g han sin väg med fisken.

Al cu tillfällighel lick jag sikte pa honom genom en s])ringa.

just som han str(')k af nedöf\cr shillningen, och sag att han

lade sig pa \attnet utanlV)!' slrandcn.
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Det var samma fisk han kom med.

Hvad gjorde han där? Blott ett par gånger förut hade jag

sell någon af de stora tärnorna lägga sig pä vattenytan. Jag

förstod det ej, förrän han just lyfte oeh kom flygande upp

till hällen iuen med fisken äter hämmande blixlblank i näbbet.
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»Föräldrarna afvaktadf. oro-

ligt HUR DET SKULLE AFLÖPA.»

Del är ini^cn Ivckan om della. Han hade tvättat den. När

iiiiii,eii lappade den i benmassan pa mai"l<en. visste liannen att

iislven l)lel' otjänliii; till föda at den lille, och därför for han till

sjcHi l(')r alt sk(")lja den ren i vallnel.

Nn var jn Ilsken alltjämt lika stor, men ungens hunger

hade \äl blilMl större, oeh sa \ar han jn en skräntärnnnge.
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Mccl lilllijälp af ilViga rörelser med vingslunipar oeh hals lye-

kades han sliiliigen ta ned dvu orimliga portionen, medan

föräldrarna oroligt afvaklade hur det skulle atl(")j)a.

Först när allt gått lyckligt oeh storätaren kommit pa benen

igen, nagol stel af lisksljärlen som plitade uj)p längs hans

»MliDAN HONAN BÖRJADE STÖIvA MED

UNGEN NUMMER TVÅ. VANDRADE HAN-

NEN ÅTER nORT TILL SIN KÄRA HÄLL.»
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länjb;ir;i slriipc, tycktes de l)a(hi ganila fa tid att tänka på

annat. Och medan lionan IxMJade sl<)ka med den i soltorkan

allt Initare ungen nummer t\a. xandrade hannen äter l)()ii

till sin kiira liäil U)v atl di\\' pa olika sätt j)utsa sina tjädiar

eltei' ni(')d()rna.

Men inne i mit! kummel funderade jag liinge pä. atl man

inte ens om en skräntärna far säga alt hon ;ir dum. Det knn

hända — iifven n;ir det hloll gäller en tagel — all omdömet

beror ])ä. all man bara inte tillräckligt känner den man

talar om.
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Hos jättarna och dvärgarna bland fåglarnas släkten bli släk-

tets egenskaper För vårt öga gärna mera framträdande än

hos de mellanstående arterna. Det förefaller att bli mera ntpräg-

lad karaktär hos dessa mycket stora och mycket små. Hvad

detta innerst beror af — om verkligen de i olika riktning så ut-

vecklade typerna äro starkare lifsformer än de andra — är väl

ovisst. Säkert är att för den. som lär känna ett fågelsläkte,

knyter sig gärna intresset till de största och de minsta.

Mänga gånger, när jag låg gömd hos de stora lärnorna, kom

fråean smygande — hvad skulle väl den lilla ha gjort i samma

trångmål? Hvad hade väl dvärgtärnan för egenheter? Hur

lefde hon, som hos oss också l)or vid hafvet och också är

en af vårt lands sällsynta fåglar? Spörsmålet återkom, när

2H—l;):tUD:S. ISerg, Sällsynla fughir II.
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jag på vintern stod lutad ötVer franikallningen al' de lunulia-

tals })låtarna Iran skräntärnornas lienivisl. oeh i)a \aren l)eslöl

jag att söka npi) den lilla anförvandten \'öv att göra en jäm-

förelse. Denna min atsikt gensköts al' ett nog sa i-oligt samman-

Irällande.

Dväratärnan är en sydlig lägel ocli i \art land har hon blott

varit känd såsom häekande på några fä ])latser \id Skånes

kust samt på något enstaka ställe vid (lotland oeh östra Oland.

Föl" att få se henne framför kameran beredde jag mig att resa

till skånska knslen, där några par bruka bo tillsamman på

sandiga stränder. Dessförinnan for jag ul till milt lilla viste

på Värnanäs vid södra Kalmarsund oih giek som vanligt ned

till stranden nedanför trädgarden för att bada. Utanför den

lilla viken, där solen från söder hela dagarna lyser in under

de gamla löfträdens hvalf. ligger en rad af laga holmar

som ett skydd mot hafvet. oeh bortom det glittrande sundet

ringar Öland in synranden med sin höga landborg, där de

sma kyrkorna tindra hvita längs krönet öfver sluttningarnas

gröna fält oeh dungar. Ute på holmarna bo alla m(')jliga

vadare oeh vattenfåglar, oeh för den som sitter på stranden

är det en sannskyldig fägnad att h(")ra hela hymnen af deras

trvgaa läten ruiidl ondu-ing och se dem kretsa öfver skären.

Del är godi alt ha en bok oeh en kikare oeh ligga där nere

i solen i)a bryggan, som doftar af furuplankor oeh salt \at ten.

Den dagen hade jag oeksa kikaren med oeh lylle den lör all

granska en man, som \ar ute fcir att se till låi'en pa holmarna.

I synfältet ond^ring honom rörde sig en svärm al' fåglar, hvilka

Ivfie i\l\v han giek. oeh bland dem - jag \ille foisl knajjpt
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Iro mina (igon — tladdradc cii liten lägel som jag sett Cöriit

pa andra kuster. Del var hon. del \ar dvärgtäi-nan '

— Hvad gjorde hon där'

Det var rätt långl dil ni och jag vågade inte ett (igonhlick

släi)|)a henne ur kikaren för att ej förlora henne. Hennes

flykt och rörelser voro ingenting att taga miste på. Hon rörde

sina spetsiga vingar myckel fortare än tisktärnorna. hland

hvilka hon for omkring. Hennes salt att fladdra där fram och

åter öfver farvaktaren sade. all hon hade något intresse där-

ute, och det var i början af juni. Hon måste ha bo där.

Men nog var det roligt, att jag just skulle resa ner Ull Skåne

för att s<)ka henne, och sa anmälde hon sig här vid mitt bad-

ställe pa en kusl. där hon aldrig var funnen boende förr.

Nu gick farvaktaren åter lill sin l)åt för att ro i land. Dvärg-

lärnan var alltjämt i svärmen af fåglar som följde honom.

EU ögonblick tyckte jag mig se en skymt af en till. men den

försvann, och jag vågade icke släppa ögal frän den första.

Fåglarna blefvo lugnare och dvärgtärnan gjorde en lång lof

ulal holmens spets. Förmodligen hade mannen rott sin väg.

\u kom hon igen, och där blef på en gång två små tärnor i

svnfältet. De följdes al och fladdrade öfver den sandiga stran-

den pa insidan af holmen. Och där — där växte några stora

tistlar som jag tog noga märke pä — sänkte sig båda två och

försvunno.

Där var det alltså! Efter någon minut var jag i vattnet

och simmade ut till holmen.

Farleden in lill Värnanäs hamn går just emellan land och

holmen, och del siar två prickar nära den stiand. där lärnorna
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slai^il ned. Xiir jag simmade iipj) oeh häide mig \id eii af

dem, kunde jag se liela slraiiden. Där svntes h\ila läglar pa

sanden (UVeralll. ehuru del var Tör langl iöv mig all urskilja

storleken med blotta ögal. Mimi en slrandskala uppläekle mig

därute och gal' hals. och niu- nu alla de andra läglarna lylle,

såg Jag oeksa dvärgtärnorna lladdra upp frän sanden kring de

»Det var inte det ringaste rede
gjordt, bara en i.itkn rai.e.»
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Ett par i'Å sanden.

slora tistlarna, jag tagit märke pä. Nu voro där tre tärnor

— oeh tyra. Där måste alltså finnas liera par.

Det fanns där också. När jag kom gående uppe på stranden,

försiktigt för att inte olyckas att trampa i ett fågelbo, lago där

tre små kullar på sanden kring tistlarna. Del \'ar inte det

ringaste rede gjordt, bara en liten bale i den hvitgula lina

sanden. Ocli där voro nu tre äy^ i de tva bålarna och två i

den tredje. Flera funnos där inte.

De små tärnorna foro rundt omkring öfver mitt hufvud med
i)

sina korta, sträfva skrik. Ibland viw där bara en och tva, en
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»Hon har meka böjda vingar.»

i^ang IcMU. Alla sex pa en gäng sag jag aldrig. De lycklcs

hvarkcn vara så vreda eller ängsliga som andra tärnor. Och

ändå måste äggen varit rutVade, ty en al' knliarna kläcktes

efter några dagar.

De små tärnorna hade nagol al' sorgUishel <')t'\er hela sill mj)|)-

trädande. De konuno en vändning IVir all lilla pa mig och fladd-

rade skrikande ötVer mitt hntVud. men i nästa ögonblick Ivck-

tes de ha lörgälit hela l)ekynH'el och jagade h\aran(li'a som

på lek hil och dit. olla langl l)()i'l. \'öv all i nästa miniil äter

komma lladdrande och lilla.
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I (Iclla ostadiga sätl all komina och tara erinrade de mig

genast om lilleputten i el! annat släkte, nämligen dvärgmåsen.

Han konnner ocksä och titlar en blink, för att i niista nu vara

försvunnen långt borta öfver mvren.

1 llykten lörefaller dvärgtärnan att ha mera böjda vingar

än anförvanterna. Får man bara ögonen på hennes egen-

heter en gång, är det läll all känna henne igen. Hon sticker

det gula näbbet rätt ned, där hon far, och hennes indragna huf-

vud tyckes alltför stort till den korta kroppen. Liksom all-

ting som är för kort lar hela (\vn lilla fågeln föi- människo-

DVARGTÄRNAN SOFVER.

2!)-/!);!0.').'J. rierg. SälhijiUa fåglar II.
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ögat något litet löjligt öfver sig. Och dvärglärnans uppträ-

dande, där hon plölsligl kommer lladdrande öfver människan

med sitt ifriga skrik, har ell drag af lätt och godt lynne som

tyckes motsvara del la. Den, som ser de sma tärnorna pä

lek jaga hvarandra, har svårt all länka sig dem i strid och

allvar. Men del är med djur som det är med människor.

När man bakom förlåten får se in i deras lif. möter ögal ofta

något helt annat än hvad den tlykliga ])licken uppfattade. Och

de små fladdrande fåglarna där hade sina sorger de som alla

andra varelser, hur soliga än stränderna äro diirn.ere i)å kusten.

Dagen efler gömde jag mig därule under lisllar och sand.

och lag och såg på mina små tärnor. 1 färgteckningen är

dvärstärnan ovillkorligen den vackraste af släktet. Det egen-

domliga Inila handel öfver pannan i sin svarla ram och

den klargula näbben g(")ra hennes lilla ansikle betagande. Där

kommo de nu lladdrande, den ena efter den andra, och

Irippade några fjät på sina lustigl korta gula ben (ifver sanden

livar och en liil sin bale.

Stranden där ligger i en lång båge mol uordost. med skvdd

[öv hafvel af de andra skärens rad. Hela holmen är mesl

sand och småsten med storvuxna lisllar pa sirändeina och

gamla högslammiga vildrosor likl afrikanska släpplräd uppe

j)a den korlvuxna gräsvallen. Där bor ell brokigt sällskap af

(jslkuslens sirandfåglar — strandskator och sli-andpiparc. röd-

benor och roskarlar, lisktärnor och liskmåsar och mänga

andra, (iräsänderna lycka om all sola sig i llockar pa slran-

den, och sviirlorna, som bo pa hvarenda holme, ha IVirälskal

siu i lisllarna. därför all de skvdda deras ä<j;g så bra. Pa slora



Stranden med tistlarna.





229

flata stenar vid uddarna lia skäggdoppingarna de senaste åren

tagit sig för att bvgga tångnästen. Allesamman äro en god me-

nighet kring dvärgtärnorna på sanden, och de små bytingarna

äro kavata nog att ge sig på hvem af dem som kommer. Till

deras lilla område kom ingen mås för att stjäla ägg, men ofta

såg jag en dvärgtärna dyka i ryggen på en af måsarna, som

var lika maktlös mot henne som en kalt inför en geting.

Dvärgtärnan är en sen häckfågel. Alla andra fåglar på

holmen utom svärtorna hade nu kläckt. 1 tlet grunda, varma

vattnet utanför stranden, där de små tärnorna bodde, fanns en

hop smådjur. Sanden och sjötången var också god att hålla

lill på i solen, och därför var den släta strandremsan en

tummelplats för alla slags fågelungar. Strandpiparnas barn-

skara rullade omkring där hela dagen som små ulln3'stan.

Strandskatornas ungar sprungo gärna kapp längs vattenkanten,

och vipornas och rödbenornas långbenta telningar brukade

komma dil ned frän sina gömställen uppe i gräset, när det

blef lugnt pa holmen. Då kommo snart alla föräldrar efter

och då var där ett brokigt lif. Men aldrig såg jag någon våga

sig till de små tärnorna eller röra vid deras bon.

Det var två steg mellan två af bålarna och tre eller fyra

från dem till den tredje. En strandpiparunge löpte ibland af

oförstånd midt emellan de rufvande fåglarna, och den tycktes

de inte brv sig om. Men kom en större fågel blott i närheten,

strax sträcktes de små hvassa, gula näbbarna med skrik efter

honom, till dess han lagade sig i väg.

På samma sätt som hos de stora tärnorna matade makarna

hos de små hvarandra med tisk, och den makan som fick



fisken sprang på samma sätt upp från äggen för att taga emot

(len. Detta upprepades med korta meUanrum hela dagen. Vin

af de rufvande fåglarna började plötsligt skrika ifrigt oeh lithi

slö omkriniii. Då kretsade maken ofvanför oeh svarade. När

han nu sänkte sig på stranden några meter bort, for den ruf-

vande fågeln upp från äggen, trippade ned till den väntande

oeh tiek sin tisk. Den som lämnat lisken lyfte, for ut i \att-

net oeh l\ättade sig om näbbet, hvarefler den omedelbart tlög

upp till boet oeh tog vid att riifva. Blott två gånger såg jag den

fågel, som just rufvat, återvända till äggen, sedan den fått sin kost.

De små fåglarna kommo mig sällan så nära just då, att jag

inför deras snabba rörelser kunde se af hvad slag fisken var.

oeh någon kvarlämnad fisk fann jag ej på stranden. Det har

sagts, att dvärgtärnan hufvudsakligen lefver af spigg. men flera

af de fiskar jag senare såg fåglarna gifva sina ungar hade en

»blankare typ än spiggarna och sågo ut som yngel af mörl-

fiskar. I det grunda vattnet just inne vid mina båtar, där jag

sedan hela dagarna kunde se dvärgtärnorna fiska, voro stim

af småmört oeh löjor den stora massan af fisken, och spiggarna

mera sällsynta.

k^n dvärglärPia med ungar är bland det näpnaste som hela var

fågelvärld äger. De små lifven äro. som jag berättade om svart-

tärnans bytingar, just litet större än en humla. De äro gulgrå

som sanden, med glesa mörka punkter, som göra dem förvillan-

de lika stranden, där de trycka sig platta, när någon kommer.

Trots pipel från alla kringfarande fågelungar hade det \;u-il

stilla pa dvärgtärnornas sandfläck under rufningstiden, j;uii-

lÖrdl med den U|)pståndelse där pa en gäng blef. när l\n af
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»De trycka sig platta, när någon kommer.»
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paren kUicklc. I'\)rul luulc jag inlc inärkl alt tlc sina läglarna

tvistade. Den trätlystnaci som präglade skräntärnornas lil'

fanns här intet spår at". Men när nngarna kläckte, den ena

kullen en dag och den andra under följande natt, blef det

svart att inte märka, att där bara var två steg mellan bona.

När föräldrarna kommo med mat. tultade nämligen de största

ungarna i sin ifver ifrån balen och ut pa sanden, och detta

gal" anledning till ett drama, som är målande för rättstillståndet

inom en sådan liten värltl.

f^ran mitt gömställe hade jag af de kläckta kullarna en åt

vänster, en åt höger framför mig. Några steg till snedt fram-

åt vänster rufvade ännu det tredje paret sina t\a ägg.' Det

paret jag hade till vänster hade kläckt föregående dag, paret

till h(')ger hade kläckt två ungar under natten, men hade allt-

sa ett ägg kvar, och detta hände på förmiddagen.

Ungarna från boet till vänster voro bra försigkonma, och

båda föräldrarna kommo omväxlande med mat till dem. Det

är rent otroligt, hvilka mängder småfisk sådana sma kryp

kunna förtära, men det är gifvelvis också tiskar lan<ia som

knappnålar och lite till. Ibland voro båda föräldrarna borta

på fångst några minuter. Då t nitade ungarna omkring på egen

hand och kommo de då för nära granntärnan, hände det ett

par gånger, att hon rusade ut, förbi sina egna imgar, och

hackade de främmande. Det där tyckes alltså förekonnna

bland alla slags tärnor. Dvärgtärnan föreföll väl inte att hacka

till så hårdt, men det gjorde mig så ondl om de små fjytin-

' .\fven här var alltså den fågel, som hade tvA ägg, senare till häckning. Den kläckte

fyra dagar efter de andra.

30—ia3IIOn. Berg. Sällstinlii fåglar II.
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garnti. ;ill jaii, inte kiiiulc kiUi bli ;ill Inaijc i;aiiij, alhrNla iiiiss-

liaiidclii Igenom all l)ak()ni mina lisllar iitslcila cii icklbciias

varningssignal. Det log skriil' gcnasi och dvärglärnan Ibr

iinrvudslnpa lillhaka lill de sina och lilladc oi'oligt al alki hall

elter aidcdningcn till delta \;il bekanta Ijnd.

Nu \ar del byigl \iider om dagen med sma koi1a regnskurar

mellan de klara stunderna, oeh en sådan bv kom just xid ett

DvÄKC. 1 ÄHNAN STÖTEH OFT.V SIN NÄBH-

SPETS iUl liHIG .MOT STENARNA, NÄR

HON riSKAH P.\ lÖR GRINDT \ATTKN.
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En aivisai) unge.

lilirälle. när de Ijäda röräklrarna lill vänster Noro horla. Un-

garna till höger voro också ute pa sanden, och i ett nu. när

det kalla regnet kom. hlef det ett s|)ring ät alla hall med de

sma duntot tärna.

Tärnan till höger, som var hemma pä sitt sista ägg,

reste sig i balen och lockade pa sina smä. I ett nu hade

hon lyra ungar omkring sig. Och nu inträtlade det märke-

liga, nämligen att hon inte alVisade de IVännnande ungarna,

som hon nvss förut hackat lör att kcira bort. Hon bara
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lockade ilVii^t och kiipade sina Ningar. sa all hon kunde skyla

(ilXfi' hela sällskapet.

Skuren slod inle [)a i lem uiinuler IVirrän en af tärnorna lill

vänster kom hem. skyndade till sin hale och ilrigt lockade pä

ungarna. Där kom blott den tredje, som legat kvar ute |)ä

sanden, och lägeln läckle nWvv honom. Men när den lockade

eflei- de andra och dessa svarade horla under granntärnans

vingar, for den upp och trippade oroligt däråt. l'\)rst tycktes

den inle begripa hvar de voro — granntärnau lag alldeles

slilla. alVaklande — men sä hörde den riktningen och menade

f()rmod ligen att grannen röfval bort barnen. Ihad \el jag -

del sag ul sä. Den rusade fram mot den främmande balen

med ilsket ulsl räckt näbb. Men där mötte ett likadant näbb

och dessutom djurens starka känsla för rätt till eget hem. De

bada motståndarna mätte hvarandra tysta. Så skrcko de igen,

och den som letade efter ungarna IVirsökte från tlera hall komma

nära. Del var lika förgäfves och ungarna kommo ej heller

fram. Da Ivckles hon på en gång konmia ihåg sin unge boila

i balen. Ii-i|)|)ade tillbaka dil och balade sig tillrätta öfver honom.

Där lag hon lui higni k\ar. medan den andra tärnan lill luiger

kom hem med en lisk och gaf den al en af ungarna — någon

skillnad kunde jag ej se pa dem. Det föreföll tärnan inle

heller all gcira. ly hon balade sig utan vidare lillriilla öWcv

de Ivra ungarna och äggel. medan makan nu llcig sin väg.

l);ir den nyauHinda siar och jusl gifxit ungen tisken. kan man

pa bilden se all hon har fyra ungar oc-h ell ägg frandör sig.

Emelleiiid malle ungarna miirkl skillnaden, ly n;'ir del gäll en

slund oi-h de inle fmgo mal. IxMJade någon af dem all pipa.
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Där mötte ett likadant näbb.

Det hjälpte inte att tärnan oroligt balade öfver dem. Och

när deras rätte far eller mor — någon skillnad på dem syns

inte — just kom hem med en fisk och lockade borta vid dvn

andra balen, blef pipet än värre.

Den gamla tärnan hörde dem genast och kom lrip[)ande.

Men när nu de äldre fåglarnas stämmor skuro i med ilskna

skrik, blefvo ungarna uppenbart förskräckta och tystnade.

Den som nyss skrikil värst stack nu bara fram näbbet vid ett

vinghörn hos fostermodern, som jag tror. Och den andra tär-
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»Man kan se, att hon hah fyra

ungar och ett ägg framför sig.»

lum. som i;;mi; |);i gaiii^ \ille koinnia iill sina egna ungar med

mal. men inlo pä xillkor lick lof. ])\c\' Iill shil slående vill-

rådig med sin lisk liiingande i näbhel. Da tyekk- jag del gick

IVir langl oeli log alei" r(')dl)enans heprcWVade \ ainingssignal

Iill lijiilp. Tonen biel" \ issi näslan \'öv Iniltig. l'"aglarna pa en

läng slräcka koninio pa \ ingaiMia och en riklig rödbena, som mig

ovelande s;ill i griisel bakom min ivgg. log del pa allxar oeh

ville inie tyslna pa en läng sinnd. Men det hj;il|)te. Dnn-

lollarna i balen linuo ben nnder si". n;ir de inanda laiilarna
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lyfte, och sprungo, som saclaiui ungar l)riika. iil pa sanden

och gömde sig en och en. Och när rödhenan Ivslnal och de

små tärnorna ifrigt kommo fla(kh'ande igen, lyckades parel till

vänster locka till sig Ire ungar. Atl del var deras ;ir viil tro-

ligt, men det är inte säkert. ÄtVen i samhällen al' fåglar

tyckes det svart atl skilja pa niill och ditt.

Under sommaren sen liade jag de små tärnorna länge in på

knuten hvarenda dag. De hade sill tiskeområde längs strand-

hagen nedanför trädgarden, och niir jag stod där och talade

med min tame uW brukade där konnna en dvärglärna lärande

som en fjäderboll och vaia ovettig pa oss. Men hon reste

strax igen. tion hade inte lid. Hon skulle ha smaspigg till sina

»Den .\ndra t.vrnan blef stående vill-

RÅniG :MI-;I) sin fisk II.ÄNGANDK i N.\!iliET.))
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(lunlollar {läriite. och sa Ibr hon i väg längs stranden och skrek

— kitl. kitll Där lötVade del inie länge iVirrän hon liek syn

på en spiggpinne och daskade dil, sa atl \allneL rök. Och sa

snrrade vingarna igen. när hon försvann nt lill sin kära holme,

(l;ir sanden li<*<ier öde nu och bidar vårens kära gäster.

Malte inIe någon medlem al' del ädla italienska folkel lä se

henne i ^•inler. EtI af de stora vetenskapliga verken försäkrar

nändigen, all italienai'na äro den enda nation som äter dvärg-

tärnor.
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ngen fägcl hur i inänni.sk;ins häfdcrsa stolta och uråldriga anor

som gasen. historia som i sägner, i stenålderns grafvar

som på antiivcns murar finna vi gåsen, och i öfvervägande

llertalet laU är det grågåsen och tama älthngar al' den.

At Isis, frnklbarhetens guchnna, helgade egyptierna gåsen,

ocli i det landet Gösens bördiga ängder i)etade tämjda gäss i

hjordar redan årtusenden före Kristi Födelse.

Om grågäss funnits bland dessa, veta vi ej. Arkeologerna

anse, att del \ar en inhemsk egyptisk gås, som Nildalens folk

höllo tam. och fornlämningarnas bilder lyda äfven på, att den

afrikanska nilgåsen var den fågel som helgats åt Isis. Men

cgyi)lierna kände flera slags gäss. Deras underbara konst

ställer delta ntom alll tvifvel. Det finns frismålningar bevarade,

hvilka med häpnadsväckande naturtrohet återgifva arktiska
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bläsgäss och (Icniin egendomliga rödlialsade gås, som har sitt

liem vid Sii)iiiens kust mot Ishafvel. Och an(h"a bilder från

Faraonernas lid ställa i tvitvel, om det var endast nilgäss i

(le egyptiska gashjordarna.

Pa här älergifna väggmålning Iran en grät' i Thehen synes

en gåshjord framföras, inför hvilken hvarje något fågelknnnig

måste spörja, hnr det hänger samman, att en del af de mäster-

ligt återgifna fåglarna på hnfvud och nacke visa jnst den tläck-

ning af mörkt på hvitt, som är kännetecknet på tien indiska

gåsen.

Det sknlle varit ett egendomligt sammanträtTande om dessa

gäss — därtill nilgäss — varit af denna helt eller delvis In ila

form. som vi kiinna bland våra tamgäss, och som småningom

nppslår inom hvarje tågelstam. tillräckligt länge hållen i

fångenskap.

Däremot veta vi. all del fanns hvila tamgäss långt före Ho-

meros.

I Odyssén, femtonde sången, heter del nämligen:

)-En örn sig höjde, hvilken en lam gas, hvit och stor. med-

förde i klorna bort frän garden.

I nittonde sången slår del om Penelopes dröm:

>Uti palatset ett tjog af gäss med glupskhel förtära hvele

med vallen förmängdt.

Mera villnen göres icke behöll Del är uppenbart, all del

här r<)rde sig om gäss. hvilka icke bloll i verkligheten, nian.

livad som talar starkare, i den allmänna tanken hade bnrskap

såsom tamgäss. Annars hade hvarken Homeros" örn falt röfva

borl en h\ il gas eller Penelope drcHnl all giissen alo i palatset.



Grågås vid boet.
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Ocli (lt'l iir inii,en djärriiel all aiilai^a. all dessa gäss, säväl som

alla cur()i)ciska inlill vara liders dyrkade inärtensgäss, till staiii-

modcr hade denna gragas, som i vara dagars Sverige skall

behötVa betecknas som en sällsynt lägel.

Hvarje människa, som får göra anspråk pa bildning, har

kännedom om de vaksamma gässen pä Kapitolinm. Inilka.

enligt Livius" berättelse, helgade ät .Tuno underhöUos diir och

genom sina skrik \äckte senatorn Manlins, när gallerna en

stilla månskensnatt voro pa väg att ölverrnmpla Rom. Men

ganska la al' dem. som i vari land med välmåga begå den

heliga gåshögtiden, ha den ringaste aning om. all i\vn välkända

husfågelns stammoder heter grågås och i denna dag som ett

bevis på mänsklig tacksamhet är i fara all utrotas i)a de

svenska Öster.sjöskär, dit förföljelsen drifvit henne ut.

Man är i allmänhet icke okunnig om. att det linnes »grå»

vildgäss, och alt dessa äro ursprunget för vara tamgäss minns

väl någon Iran skolans lärobok, men allehanda tantiserande

berättelser om vildgäss samt den verkliga grågå.sens fåtalighet.

jämförd med de öfver vårt land flyttande tusentals andra

vildgässen, har fört de flesta människors ui)plallning om dessa

fåglar
i)ä villospår.

— »Hvar finns grågåsen?»

Då jag undei- del gångna året i en af våra största tidningar

vädjade till allmänheten med denna fråga, erhöll jag 108 svar.

Men af dessa s\ar benhcle endast 41 stycken grågåsen. De

öfriga meddelade upplysningar om sädgåsen, hvilken med-

delarna trodde vara grågås, och fvra svar hänvisade mig till

Nils Holgerssons resa för säkra upplysningars erhållande. Men
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intresset fanns, och niill Uicksanmui erkännande af delta in-

tresse söker närmast sitt uttryck i ett törsök att tör dem. som

se dessa rader, skingra na<*ot af oklarheten kriny; de sa ofta

förväxlade olika slagen al' vildgäss.

I vårt land förekomma tre inhemska \il(la gåsarter ' och

utom dem några till. hvilka mer eller mindre sällsynt visa

sig under ilytlningstiderna.

Af de förbitlyttande arterna är det endast prutgåsen eller,

som den på sydöstra kusten efter sitt läte kallas, tatlackan
,

som tager något beslänidt rum i allmänhetens minne. Det

är en liten mörk skilfergra hafsgas frän de arktiska stränderna,

som imder vår och höst i skaror sträcker förbi vara kuster.

De öfriga endast förbitlyttande gåsarterna trallas mera sällan

och enstaka och kunna här lämnas åsido.

Af de inhemska vilda gässen är sädgåsen ellei'. som den

också kallas, skogsgåsen den oftast förekommande.

Del är den <iasen man oftast ser inuti landet under llvtl-

ningen vår och höst. Det är den vi möta \)i\ iastlandets gås-

jakter och på Bruno Liljefors' vidtberömda gåstatlor. Denna

gås är allmänhetens »vildgås» i Sverige.

Hvar och en har sett en lalla af Bruno Liljefors med de i

grått och brunt tvärspräckliga slora fåglarna. Man minns

deras mörka vingar och deras Ivsande rödgnla ben samI lika-

ledes de rödgula Häckarna pa del i (')l'rigl mörka näbbel.

Della är jusl sädgasens kännetecken.

Af denna »sädgas» har man (")slerut i (landa xiirlden fuiinil

former med nåiiol olika näbb. af hvilka undei' ll\ llniniisliden

' iGrafgilsen» elli-r },'rnf.iiidc'ii tillhör cj ile et^t-ntliga gässen.



En gammal ki.ok fågel.

31—193U93. Berg, Sällsijnla fåglar 11.
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t"ii <k'l taj^hir påträffas hos oss. men löv den som ej skiljer

dessa former med \elenskai)lii;a namn är det tillräckligt att

känna dem imder i\vn gemensamma beleekningcn sädgås.

Sädgasen l)el)or i Skandinavien de nordliga stora skogs- och

myrlan(lska[)en, med dessas förgreningar nedäl Svealand och

(ilonimendalen. Hennes ho linner man mest i torra skogen

pa marken vid stenar och träd. ofta långt nppe pa fjällens

shittninijar. Men hon iir en sko"sfa<j;cl, icke nägon fiiillfai!,el.

I''ran de bada andra gasarternas områden skiljes sädgasens

hem\ isl i \iw[ land pa ena sidan af fjällens trädgräns och på

andra sidan af del stora akerhrnksområdet. som hegriinsar

norra Sxeriges skogstraktei" i s(")der och ()slei\

()f\anf(')r trädgränsen i Ijiillen m(')ta \i en annan gas. näm-

ligen fjiillgasen. och IVnst långt nedanl(")r akerhridvsomradets

gräns i vart land skola \\ linna grågåsen.

bjällgasen är betydligt mindre än sädgasen, hvilkcn i sin

Im' är lika mvcket mindre än en vanlig tamgås som en vild-

and är mindre än en lamanka. Hos fjällgåsen äro benen

gnlrfxla. men näbben sk;ir. och den gamla fågeln är lätt igen-

kännlig pa en h()g. h\il bläs i [)annan.'

Dcmia Ijällgas eller dvärggås, som den älven kallats, bebor

i Skandinavien fjällryggarna Iran norr nedåt Kölen. Den

förekommer också häckande i)a enstaka luigl belägna delta-

länder och kala myi"ai- nedanför trädgränsen och intränger

alltså däi- i sädgåsens egentliga område, men det är blott

undanlagsvis. I regel möter man den i fjällens videmarkci'.

' Del) liai- ofta förväxlats med den mera ostliga och i vårt land under llvttning stuiidum

fuiekominaiuic bläsgåsen.
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här ocli livar, icke alliiiiinl. och i IjäUhedeiis fuktiga sänkor.

Sitt ho hai- den dels hhmd sänkornas låga hiiskar. dels. och

oftare än nian väntal. högt uppe hland snöfläckarna pa t];ilk'ns

steniga och kala sluttningar.

Af dessa två gåsarter tlvltar sädgåsen allmänt (ifvci- vårt

land. och en sloi' del al' de nyllande gässen konnna saiiuolikl

från trakter (isier om Skantlina\ len. Dessa fåglar Hylla mesl

öfver del im-e landet och uppehålla sig där pa släller och

vid iirunda vallen vår och hosl. i Skåne äfven hela vinlei-n

på åkrarna.

P^jällgåsen återigen anses halva imandial eller sisla is-

perioden från öster och nordost, och den tlytlar allljämt till-

haka om hösten längs de vägar den kommil. fjida.sl sällan

har någon påträllats under Hyllning i södra Sverige.

Helt skild från de.ssa båda gåsarter har grågåsen sill hem vid

några fa sölvallen i .södra Sverige samt i Oslersjökuslens

skäruårdar. 1 Skandinavien förekonnner den dessulom h;ickande

vid enstaka träskmarker i Danmark och, egendomligl nog,

i Norge pa de klippiga öarna längs kuslen ända upp i Imu-

marken.

Grågåsen är större än de båda andra. En kraftig fågel är

nära nou så slor som en vanlig lamgäs. men smärtare och

vackrare i hållning och rörelser. För belraklaren ;ii- giagasen

lätt all skilja från sädgasen i)a sin blekare gråbruna färg. pa

de lill slor del ljusa, i fraud<anlen nästan h\ilL;ra vingarna

samt frandV)r allt pa alt näbb och ben äro hlekickla.

För den som luirl alla tre slagen ;iro de vanliga hitena ;il\en

iiienkännliua. Siidi^åsens i\y ett kackel, ^rågasens mera ett
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skrik, gälhiic och liksom mclallisid i Ioikmi. F)ällij,iisfns Hilc

är nier;i iikl grågåsens, men ;iniiii giiUarc. Dessuloni luir

gåskarlen alniinsionc hos sädgas och grågås djupare lon i

kilel ;in gasan. (l;isslirigarna hos allesamman äro grågula med

dragning al gi"önl och ha pipande liile som lama gasnngar.

Della hloll \'öv all klarare se, Inilken lägel del ;ir \i ha

IrandVir oss under namnel iii^aiias.

Grågåsen har under alla lider \aril gasen IVir \'äslerlan-

dels Iblk. Alla europeiska gasarler ha boll mera eller mindre

i ulkanlen al' \ ärldsdelen och mesl visal sig under IlNllningen.

(iragasen däremol har en gäng \aril holäsl (WVer de llesla

lågländer i lun'opa.

I (lag i\r den. som sä mänga andra ställiga och föl" män-

niskan hloll allllVH- Närdelnlla djurarler. IcirdrilVen Iran slora

områden. d;ir den U')\t \ar lalrik. Men dess slam ;ir ule i

del cenlrala lunopa miiikeligl nog icke så illa åtgången som

hos oss (iranskar man uppgifterna om grågåsens IVirekomst.

linner man. alt del iuinu tvckes vara ett ganska stort anlal.

som bebor älxen starkt kultiverade trakter af var världsdel.

Utanför f^uropa är grågåsen känd som häckfågel vid

\ al lendragen i stora delar af mellersta Asien. Iran europeiska

gränsirakierna borl till Kina och de innerasiatiska höglän-

derna, där i^rzevalskv fann henne.' och Inarifran äf\en

Sven Hedin pa liera ställen i sina \erk omnämner fynd

af giiss.

' ("ii;i;;fts iippi^ifvos äfV('n så laiij;t ösi|ii;t som fiAii K:iinlsclKilK;i iil' P:ilhis iicli Kiaslic-

iiiniiikov .AlptiLM alvV .
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I tiillkoniliii; niolsuts lill dvn kosmopolitisk;! skräntiirnan

har grågåsen eil \äl alVuiuhuU ofli bcgransadi iitl)re(liiings-

områdc inom l\a Närklsdelar. En redogörelse \nv de snart

sagdl oräkneliga oeli olta osäkra nppgillerna om artens före-

komst laller utom i'amen löv demia skildring, där de ieke

kunna Ijrma lill helvsnini* al' ^råaiåsens lörsN innande m- de

skandinaviska länderna.

Frän Nva \ärlden \ela vi ingenling om häekning af grågäss.

l'"ran Australien ieke liellei'. \]u enda gäng ;ir giagasen in-

herrillad som hiieklagel i Alrika. där helt nyligen ell par med

ungar päträllades vid en sj() i norra Algeriet iv. Zedlilz li)14j.

I öfrigt är fågeln i de svartas världsdel hloti känd såsom tlvltlagelo o .o
oeh vinlergiisl. h^i-än Indien ^•ela \i oeksa. att grågäss uppträda

i stort antal undei' vintern, uppenbart fåglar af den stam som

bebor det inre .\sien.

Inom Em"opa var grågåsen ännu tVir något tiotal ar sedan

enligt uppgifterna ganska talrik som häekfågel vid strandl)e\iixna

vattendrag inom mellersta oeh södra lU'ssland.* inom Bessa-

rabien. Moldau, Valakiet, Ungern och läm])liga delar af i^alkan-

halfön nedtill Macedonien, särskildt inom Dobrudseiia. \'idare

skall den åtminstone tVire kriget ha haft välbesatta häckplatser

inom del forna Österrike med (ializieu och Hcibmen' samt

på några trakter i ()slcrsjöpro\ inserua. där grågäss trätfats

luickande xid kusten.

I \ara dagars Tyskland kfinna \i liäckoiler ['öv grågäss,

med, almiusloiK" IVir elt tiotal ar sedan, "od slam \ id sicku'

' Ur flera r_vsU:i niiveniciiiciit var (^rajjiiseii redan 1'örc 1!KI.'> fonlrirvcii (.AlplicraUy

I

' I I'olc'11 skall (kil LJ mera finnas (I'rot. .Menzbier).
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och iiioras inom Poiiiincrn. Mc'iklcnl)iiig och Mcckleiil)iirg-

Schwcrin. ined ulii,rena(le mera enstaka fyndorter mot nord-

väst till Holstein. där ij,rai*äss IVire kriget i hnndratal häckade

nnder enskildl skychi vid Plönersee. mot ösler och söder

rikare till Posen och Schlesien. Inarest i trakten al' Ne-

sigoder re\ir. i den s. k. Bartschniederuni' (Detmersi. jämte

\id de niirliggande Ixihmiska luickplalserna den starkaste väsl-

enropeiska stammen åtminstone da torde varit bosatt.

Att under dessa ar redogiira för jaktbara djurarters förekomst

i den af kriget berörda delen af världen är vtterst vanskligt.

J)e i egna ögon sa h()gt civiliserade folkens ulsvältningskrig

och konnnunistiska äfventyr medföra oberäkneliga vådor f(")r

den oersättliga lilla slam af \issa högre djurarter, som här och

livar till före H)14. tack vare enskildl framsynt sk\(ld. ämiu

kmniat bestå i var osundt (HVerhcfolkade världsdel.

1 Holland fanns ännu i slutet af förra seklet en koloni om cirka

50 par häckande grågäss vid Beets och Boornbergum (Albarda).

Från de romanska länderna känna vi grågåsen som flyttfågel,

särskildt talrik i södra Spanien, där den med motsägande uppgif-

ter ifrågasattes äfven vara häckfågel vid Guadalquivirs utlopp.^

I England var fågeln förr hennna på många ställen, men

torde numera blott tinnas k\ar i norra Skottland och på He-

briderna. talrikast ])å de yttre.

^

' Hyssen .Xlpheniky säger i sitt verk »Tlie Gecse of Kiirope and Asia>: »To delcrmiiie

llie soutliern limit of its nesting över this väst area is verv difficult. Apparently, liowever,

tlie grcy-lag goose brecds in Spain, and över tlie whole nortliern sliore of tlie Meditcri-anean,

tlirougliout Transcaneasia, and in Persia.» En af samtidens främsta anktoriteter, Professor

Heicliciiow, meddelar mig härtill i href: ». . . Ks ist mir keinc Angabe bekannt, dass die

Art», (.\nser cinerensi,' in Siidenropa jenseits der Alpen als Hrntvogcl vorkäme. Auf dem
Ualkanlialbinsel scheint sie am weitesten siidwärts vcrbrcilet zn scin.

»

" Kniigt benäget meddelande af Professor Hartert.

yi-i:i3U03. ner g. Sällsijiilu fåglar II.
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På l^Yiröania laniis dcu i niäiii^tl hociule \ id insjöar, men

iilroladcs redan IVm- ukt än luindnuk' ai' sedan.

Pa Island aler iiH-ekoninier den häekande pa liera stiillen

oeli \ id s()[\allen.

Kommer sa Skandinaxien med del anj4ränsande JMnland.

Här liai- grägäsen förr nian txilNel \aril en karaktärslagel

\id de llesla lagländla \allendrag inom sculra Svei-ige oeh

Danmark.

Pa i;aslornel \id Vordinghorg slott, som Valdemar Allerdag

en yanu hviiude. sitter ;in i dai; na en slang denna gvllene gas.

som den dnklige knngen lät siilla u])]) till sinnebild \ny sin

uttalade bittra tanke att — här komma se\-en og sexenly

Gicnse og se\en og sexenty Hivnse'.

Det \ar den l)es\iirande lalriklielen lian tänkte pa i gäs-

lloekarna, som vårtid drogo in (itXer Själlands jord tVir att

3>i>ra?sse dess uröna liilt. lika o\älkomna som llansa\äldets

segel. Inilka samtidigt phijde IJältens blåa fält för att hemsöka

landels välstånd med förpantaivns hatade phmdringsräll. En

Uclsenlig oeh motsvarande bild IVir i dag ma vara, att en gift-

gasens ättling jirsl nu i Hansatidens \älden gäller liera hundra

mark. om den kan las på smygvägar.

S;ikert är alt gentemot de besvärande talrika grågässen i

\'al(lemai' .\tlerdags lörstoradc Danmark iiro de vilda ättlingarna

i dag ett tors\innande fatal. Oeh del ;ir beleeknande all af

(len slam. som ;ii' kvar. siar hufxnddek^n att tinna inom del

nuxarande Danmark, medan grågåsen i den del af Sxerige,

som en gäng lilllKirdt' \'al(lemar .\llei-(lags rike. IViretl årtionde

sedan ansaus snart saudi uli'()lad.



Grågåsens gamla häckplats vid

rösjöholm undeu hallandsåsen.
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I (ki liill hclblkiule lill;i Daniiuirk linnes än i chii; en shini i\\'

omkring mins! cll tusental grågäss, li\;iral'elt lunulrntal par livarje

är lorde komina till häckning. Afdessa synes hloll något enstaka

par höra hemma pä Jylland i sydöstliga delen. De andra ater-

tinnas pa (iarna, däråt" ett mindre antal vitl s()t^'allen pa svd-

\ästliga Fyen. likaså något tiotal par på låga skär utanför Samso

oeh hutvudslainmen på Själland. vid Sallbnekvig i nordväst oeh

vid Borrehy i sydväst, samt några tå par i)å andra ställen.'

Denna stam må svnas ringa för ett helt land, men granskar

man hvad \i äga inom motsvarande delar af Sverige blir det

u])penbart. att de danska grågässen varit skyddade jämförda

med sina likar på denna sidan Sundet. I södra Sverige vet

man nändigen om många ställen, där grågäss förr ha häekat

oeh af hvilka nästan hvartenda nu står tomt. I närvarande

stund kiinner man blott några få ställen, där grågäss häeka

vid s(')lvalten i södra Sverige, såsom vid Fjällfotasjön några par,

vid Hösj(')holm np|)e under Hallandsåsen likaså ett fåtal par

och vid Perstorps liskdannnar, enligt uppgift, ett tjugotal par.^

På senare stället ha gässen ökats de allra senaste åren, möj-

ligen på grund af de förändringar och med säkerhet pä grund

af det skydd tVir dem. som liskedammsanläggningarna erbjudit.

Vid alla de ställen inom södra Småland, såsom \k\ Bolmen,

Käfsjö mosse, Åsnen m. 11., där man vet att grågäss förr fun-

nits häckande, svnas de i dag vara försvunna.' Den stam af

' Allt enligt beiKif^et mecidelande af Herr E. Lelin-Schiöler. De fatalif^aie besatta och
möjligen niliulre väl skyddade liäcUplalsenia anser jag mig af samma skäl som vid skrän-

tärnan ej här \>öva uppgifva.
^ I Kauna och Flora meddelas nn, att gräg.asen äfven uppträdt som häckfågel vid Hoin-

horgasjön.
' Vid Åsnen, där grågäss häckade på en liten ö tillhörig Jäthsberg, är det enligt ägarens

benägna meddelande endast omkring tio är sedan ungfåglar skötos vid andjaklen.
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yraiiäss \i ;iiiii;iis iii!,a i Viirl land IVirrlalkT all lill sill kliiads-

säll \ara af ell lieil aiinal sUil; ;in dessa i^rågäss, hvilka [övv

l)cl)oddt' \ara svdsvcnska s(')lvalk'ii. pa saiiiiiia salt som de i

(HVigl än i dag iiro kända all söka sina liiickphilser vid strand-

l^eviixna sölvaltcn i sl(')n-e delen al' sina hennisl. \'id var

Östersjöknst sa\;il som vid Finlands oeh de s. k. Oslersjöpi-o-

vinseiMias sanil i ännu påtagligare grad vid Norges kuster

\isar sig nämligen giagasen som en utpräglad skäi-gärdstagek

Här IVirekomma grågäss häekande i Norge pä öarna frän höj-

den al' Stavanger— Bergen till l'joi(lania uppe i I"inmaiken.

där lägeln alltså går nordligare iin hade siidgas oeh liiillgas.

Inuti landet har man aldrig funnit den \id boet. men vid

kusten har den i del egendomligt blida harsklimalel luiiuppe

pa stora striiekor blifvit slannlagel öWcv vintern. Ostersjf)-

gässen svnas pa något ställe i I^inland älven liiieka vid s()l-

\allen innanlT)!- kusten. I ölVigl bebo läglarna oeksa luiro o

enstaka Irakier al" skärgårdarna.

Del ;ir al" dessa grågäss vart land. man \agar säga laek

vare sina \ov människan mera s\aråtkomliga hatsskärgaidar.

;'umu iiger en liten stam. Inai-al" nagol hundratal par häeka

på skären oeh de ("jfriga stryka omkring i lloekar pa de Irakier.

där de kunna linna lämplig ITxIa oeh åtminstone lidlals undgå

l"örl"(")IJelse.

På en Irakl i Finland, kring Karlö oeh Fleäborg. skola grå-

gäss ännu uppli'ä(la i sl(")rre antal. Inom aläntlska ögrnpjien

likaså i skärgarden kring Klalskär. Inom nuvai^ande svenska

gränsi-r kiiiina \i \id Oslersjön blott en enda koloni af denna

fågel, som pa sa mänga sliillen ute i I^uropa \isar brjjelse alt
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bilda saniliälloii. I)ci äf pa liolniariia iilanr(')r lUinrliamn. diir

del tack \i\vc en enda mans hägn pa ell enda litel skär bor

lika mänga grågäss som i hela Sloekholms skärgård. Alla

ölriga grågäss, hvilka häcka vid var Oslersjökusl, lelVa

bokslalligen i IVirskingringen, några enstaka par på enstaka

skärgrnpper långt itran hvarandra och skygga IVir människan

till ytterlighet. Blott på något enda ställe, där de ruggande

gässen la sandas i fred. såsom i l^jörksunds skärgård, ser

man. som nämndt. pa sommaren flockar bland de yttre skären.

Den som endast sett dessa svenska sällsvnta läglar måste gå

till \ara naboländer och lära känna de \ilda gässen där.

innan det blir mciiligt att tro. att grågåsen är en tagel som

ti-ils mycket godt i människans närhet, dfir hon icke tcir-

följes så till vanvett som i vårt land varit lallel.

För alt få någon uppfattning om å ena sidan grågässens egen-

skaper, a andra sidan dessa fåglars så olika npj)ehålls()rter i

Skandinavien, är det lu^lvsande att taga del af tva blad hos de

namnkunniga verken af Brehm och Naumann.

Om skaplynnet skrifver Brehm:

»Grågåsens ujjpträdande bevisar hennes skarpa förstand.

Försiktig och misstrogen visar hon sig alltid; blott vid häck-

platsen uthärdar hon vid människans närmande längre än

eljest, och kärleken till afkomman låter henne förgäta till och

med ögonskenliga faror. 1 i-egel skiljer hon dock jägaren

mycket väl från herden och bonden, eller den farliga mannen

från den ofarliga kvinnan. Förföljelse gör henne snart orim-

ligt försiktig, och en olvcklig erfarenhet ulömmer hon aldrig.»
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Beträffande hennes riilUi hemvist siiger Xnuniinni;

När man \el. all L;iai;asen i ieke oljelydlii^l antal lelxeivid

norska kusten, därtill iinda np]) lill polciikeln. oeh älXen pa

1'onnnerns striinder, sa skulle man Iro all hon mäste vara

en hafsfagel. Men del ;ir hon lika lile. som man lai' kalla

niåniia andia slrandlai^lar U)r hafsfaiflar. blott al' dvn orsaken

all de oeksä gärna uppehålla sig vid halVet: men de ha intet

behol' al' delta, sä som oeksa de mänga indi\i(ler l)e\ isa. Inilka

])o sä langl ifrån hafvel. all de väl aldrig i lif\el skulle la se

det, om de ieke konnno dil pa sin llyltning . . . Det äi' hafvet

som under nämnda högre breddgrader betydligt mildrar tempera-

turen oeh därigenom gör sin kustbeboelig för dessa gäss under

ett kort sonnnarn])pehäIl.' Ty ieke haf\'el oeh dess kala sli'and

är iiråiiässens verkliga hemvisl. ulan bloll nära lillgängliga oeh

luyna inlands\atlen. sloia moras med rikedom af höga vatten-

växter oeh laga busksnai' samt träskiga oeh sänka ängar med

afsides läge. Hafvet tjänar grågässen blott under vissa tidei'

oeh vid fara såsom tillllykt.

Dessa radei' säga mei'a än skildrarens reflexioner skulle

förmå vid i;iud'(")relsen mellan de skandinaviska häekorlerna

oeh grågässens myeket olika ui)plrädande där.

Från min egen uj)inäxl nei-e \i(l del lagelrika Kalmarsund

har ell uuile med grågåsen för alllid ITisl sig i nnll minne.

Tiaklen \ar full af tagel alla arslider. mest om \ar oeh

h()sl. n;ii- siriiekande \adare oeh simfåglar i tio- oeh hundra-

tusental lagade fcirbi genom sundels slora llyllnings])orl till

' Nuiimunn visslc nilvclvis iiiH''"liiifi ""i, :itt dilla niilcla liurskliinnt ilfvcn tillätor j^rågäss

att stanna lifvcr vintfrn vid ncnska Unstcn.
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norr eller söder, sasoiii de g()i-n ;in i dag. Bland skarorna

lanns egentligen bloU en gas. nändigen den lilla nicirka priil-

gåsen eller, som \'i siräekfågeljägare eller lälel kallade henne,

»tallackan . Af den sago vi vissa dagar om are! liolusenial

sträcka öfver oeli lumdratal skötos. Någon gäng vissa ar kom
också en flock Initkindade gäss. De ansågos sällsynta. Men

långt sällsvntare voro ändå de stora gässen — grågässen.

Att skilja på grågäss och sädgäss förstodo vi icke. Det var

af mindre betydelse, enär sädgässen utefter kusten just där

sällan synas till. De ui)i)träda mera på Öland. Af hvad vi

kallade grågäss var nog tlertalet verkligen denna lägel, och

det var inte många man såg. Några små flockar om fyra, sex,

åtta fåglar åt gången ett år. Nästa år kanske ingen. Om
häckning i trakten af Oland eller Kalmarsund hörde man aldrig

talas. Och bland de många sträckfågeljägare, bland hvilka jag

växte upp. minnes jag blott tre eller fyra som brukade berätta,

att de skjutit någon grågås. En af dem var en fiskare, som

jagat (lär på kusten i hela sitt lif. och med honom hade jag

en kväll mot våren seglat öfver nedaf Olandssidan för att vakta

på sträckfågel.

Vi lågo om natten i den lilla balen vid ett skär, där han

visste alt fågeln brukade slrvka fram i gryningen. Vårnätterna

äro bittert kalla där nere vid hafxet, och det var väl som

vanlig! klent med kläderna för mig. medan tiskaren sof som

en stock i sin islandsfrcija. Xär det (lagades, minns jag att

jag frös och gick upp pa stranden fVir att slä mig varm. Då

fick jag ögonen på tva stora fåglar, hvilka kommo sträckande

utifrån sj()n och salle sig bland stenarna pa skärets yttersta udde.
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Hur jag genast kunde vela all del var stora gäss, minns jag

inte nu. I'^n stölvarvalp vet oeksa livad en hare är. faslfui

han al(h-ig liar sett någon. Hur det var möjligt att komma

omkull oeh krypa till haten oeh väcka fiskaren, utan att de

skarpsvnta fåglarna märkte något, är oeksa en öppen liaga.

Men alltid skall jag minnas liskarens blick, när han vaknade

till och pa min hviskning sakta sag ut ötVer hohiien. som om

han varit rädd att gässen skulle se in i haten. Han lesle sig

inte iöi- att se hvar de sutto. Han drog bara tram en gammal

enpipig Iramladdare ur ell h(')lsler. satte i)a en knallhatt med

all den omsorg den svaga dagern tillät och rann som en al

ur haten ut pa stranden.

Dubbelhössan lät han ligga k\ai-. Den ansågs inte pålitlig

nog l()r ett sa Niktigt (igonblick. Att jag som upptäckt gässen

möjligen velat tä skjuta pa dem löll alldeles nr räkningen.

Han vai- skylten och jag var en gröngöling, och sådana släppte

man inte i \äg att krypa pa grågäss.

Hur han bar sig al IVir att krypa i hall IVir giisscii pa det

låga skäret förstår jag inte än i dag. Hade det varit full dager,

skulle det varit omöjligt. Nu såg jag honom ala fram liings

den laga strandvallen, till dess hans brokiga islandslr()ia IVh'-

svann borta bland stenarna.

Där gick en evighet. Aldrig hade jag erfarit en sådan spän-

ning. Hvar sekund väntade jag all fa se de skygga gässen

Ivfta. Och n;ir sa slutligen skottet danade i den stilla mor-

gonen, och jag rusade dit och sag en af de viildiga fåglarna

ligga med ulbiedda \iiigar pa stranden, medan den andra

skrikande Hög borl. da \ar detta en händelse sa m;irk\ iirdig.

att den för läng lid kom all annan jakt att lörblekna.
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— En grågås! — Dci var cll vildl. [öy Inilkcl nian skulle

ha sprungit i vattncl till halsen om det gällt. Oeh den annars

sa lugne tiskarens ilVer. när han bar den tunga fågeln till bå-

len och sedan hela dagen talade om. hur han krupit och hur

gässen suttit och hvartVir han ej falt bada i skottet, skidle, tVir

den som förstått att lyssna, pa en gång ha belyst hela grå-

gåsens historia här. sedan folket pa Östersjökusten falt kiul

om hand.

— Förr fanns nog grågäss här i skärgården — heter det

öfverallt — men nu har vi inte sett någon på länge.

— Hvart har de tagit vägen'.' Hur har det gått dem?

Just så som det gick gässen på skäret nere vid Ölandskusten.

De ha kommit ett par en vår och i en stilla gryning slagit till

vid ett skär, måhända för att bli där och bygga. Men där ha

funnits människor före dem, oeh ha de inte funnits just då,

så ha de kommit dit. Slutet har i nio fall af tio blifvil del-

samma. Har där funnits bo. har det tagils. Har det \aril

möjligt, ha fåglarna skjutits. Och sa har det varit tomt. tills

ånyo ett gåspar sökt sig dit en var för att ånyo fördrifvas.

Och del är det märkeliga. alt i svensk jaktstadga intill år

1912 fanns del inget skvdd för grågåsen.

Inte för att del skulle ha betydt så mvckel i en jaktlagstift-

ning, som pa grund af stratfens och domarnas slapphet efler-

lefves så lite som den svenska, men det förvånar dock. alt

sakkunniga män ha kunnat lämna förslag till en jaktstadga,

som förbigalt den \ ilda stammen till vår värdefullaste tamfågel.

Där förgingo mer än tio år sen den dagen, innan jag ånvo
i^ X!^ O .10..
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lick sf en \il(l grågås pu luira linll. Dfl skrddc lu'11 ()\;inl;nll.

.hig kom i l;iii(l på en strand vid norska ishafskiislen. Del

var en al' dessa höga öar med ett Ijiill i midten oeli en smal

vik liiir och livar med ett stycke grön strandremsa. Där hii^o

ett |)ar bondgårdar j)a den gr(')na Häcken mellan Ijällets armar.

\'id sjöbodarna gungade nordlandsbatar. i sluttningen lyste

några brokiga kor och ute pa en lag strandtunga gingo några

gråa tamgäss pa bete.

\\ lade i land. Medan balkarlen tog \ägen uppåt gårdarna

i ett iirende gick jag sakta nteller sti'anden. (iässen. som

alltjämt betat. h()j(lc halsarna, när jag kom dem |)a elt par

stenkasts alsländ. Det bruka tamgäss göra. och jag begrep

ingenting, förrän plötsligt den lilla llocken — det \i\v väl sex.

sju stvcken — till min häpnad lyfte och Ihigo bort ölVer Ijoi-

den. luirst trodde jag alltjämt att del var tamfåglar och att

(le strax skulle lägga sig pa vattnet. Tama gäss fa ju ofta

det där infallet att tlyga ett stycke. Men dessa tlögo vidare

r;ilt ul öWvv fjorden och tVirsxunno, som jag kunde se. \id

några mindi'e skiir långt borta.

Det var grågäss.

Sedan lick jag klart IVir mig. att de vilda gässen beledde

sig pa (let sättet däruppe. l'a mänga skärhennnan voro de

»dunviersfåglar liksom ejdrarna. Den bonde som ägde (ni

skattade dem |)å uniiai'. hvilka u|)pf()(l(les på gårdarna, såsom

det är bruk öfver hela den del af världen, där det bor grågäss.

Hittade man ett gasbo lani^t borta, log man hem iiggen och

lade dem under en af de (jderhonoi'. Inilka rufxade in|)a

kmiteu . IVir att hitlare kumia passa pa. n;ir gässlinL;arna kliick-
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tes. Men del föll ingen dar in atl skjuta på gässen. Atl göra illa

vid dunvsersfågeln, som till hälften var hnsfågel. det var en

dumhet och en evig skam. Följden blef att ejdrarna simmade

l)land bålarna vid bryggan och grågässen betade midt på ljusa

dagen vid stranden nedanför den norske bondens gård.

— Landens seder äro olika!

Några år senare spordes det atl där skulle ha uppstått en

verklig koloni af grågäss på holmar utanfVir Hanehamn pa

Gotland. Det föreföll mig gåtfullt och jag for dit. När ägaren.

(>arl (Iramér i Eke, seglade oss öfver från storlantlet, vandrade

mina tankar mellan de skygga gäss jag mindes från min hem-

trakt och dem jag ni()lt vid norska ishafskusten. - Hur skulle

dessa vara?

Det var en halfmil ul. Hane Ytterholme höjde sig lag och

kal just öfver synranden. När vi kommo helt nära mojnade

vinden och båten gled sakta. Med kikaren sökte jag öfver

den flacka gräsbevuxna marken därframme. Det var en stor ö.

Måsar sväfvade öfver sänkorna där och sutlo som blommor

strödda på de låga krönen. Så varsnade jag en gåshals

och där en till, som stack upp just öfver kanten på andra

sidan af en sluttning.

Ejdrarna simmade trygga omkring oss. Strandskatorna

plockade alltjämt oberörda sina smådjur bland sandens stenar.

Till ocii med de skygga storspovarna hvisslade lugna drillar

uppe öfver gräsmarken. Men af gässen syntes bara halsarna

med ett orörligt vaksamt hufvud, och när vi rodde ui)p till

stranden, innan någon spof eller strandskata äimu gifvit

33—193093. Berg. StUhunla fåglar II.
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signal, lyfte gässen med gälla skrik och försvnnno österut

bortom holmens krön nlät hafvet.

Sa hade jag tänkt mig, att vilda gäss skulle göra vid bo-

platsen, åtminstone de läglar som icke rulVade. Men ätven

dessa voro borta när vi kommo upp. Spridda ett och ett

bland de många hundra måsredena på den vidsträckta ön lago

fem bon. Likt allagåsreden voro de. dess värre för dem, synliga

på långt håll genom de af vinden kringströdda hvitgrå dunen.

Det var de IVirsta dagarna i maj. Till min förvåning var

del blott äiiu i Iva bt)n. I de öh-iga visade skalen att fåg-

larna redan kläckt. Men da måste hiir ju vara gässlingar.

Jaa iiick fram och åter öfverallt för all få se en sådan liten

gynnare. De kunde ju bloll vara några dagar gamla. Men

ingen syntes. Och imder hela liden — ingen gannnal gas synlig.

Gråiiässen skulle väl dock som andra famlar laga \ard om

sina ungar. Åtminstone skulle väl någon ängslig fågel komma

kretsande förbi. Fjällgässen brukade göra sa. Men ingen

syntes till bland de tusentals måsarna och andra fåglarna,

hvilka \'()ro rundt omkring oss pa den Hacka öu. Slutligen

toa iaii till kikaren igen och sökte ut öfver hafvet. Gässen

måste ^;il ligga därute då. Det gjorde de också. Det hade

brisat upp igen och \ar inie så lätt alt se tagel i sjön. Med

hjälp af kikaren upptäckte jag verkligen först två gamla grå-

gäss och sa Iva till därute bland sj(")arna. Men de voro da

säkert mer än en kilometer ut pa hafvet. Och \ id det ena

paret kunde jag med nunla slutligen in'skilja två eller tre små

gulaktiga imgar.

Detta var alltså tle svenska grågässen!
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Dagen var nära sitl slut. \\ ötVcrnatlade i en sluga på

holmen. Sömn hlef det föga, åtminstone för mig. Genom alla

väggar trängde sorlet från fåglarna därute. Det fyllde hela

vårnatten. INIot den tidiga gryningen kröp jag ut i ilörren oeh

låg där oeh lyssnade.

Dagfåglarna vaknade undan . tVir undan. Spofvarna hade

säkert inte sofvit. De drillade hela liden. Strandskatorna

jagade redan h\arandra med sin vanliga gälla lat. och af röd-lo o o

benornas pip att döma lefde de också här i ständig ängslan.

Ktt par roskarlar voro på kärleksäfvenlyr \k\ stranden med
en hona. De löpte och llögo styckevis fram och åter, och

deras kurrande sma visor och krumbukter ville aldrig taga

slut. Jag minnes att en ada, som bekvämt satt upi)krupen på

stranden och förmodligen ville sofva, förargadt snappade efter

dem livar gäng de i sin ifver sprungo tätt förbi henne. Men

af grågäss hcirde jag inte ett ljud. Fåglarna måste dock vara

\id sina nästen nu. och de som hade ungar borde va]'a i land

med dem. De små husen tycktes de ej vara rädda för. Det

syntes märken öfverallt att gäss gått och betat helt nära.

En så skygg fågel som storspofven gick helt oberörd ett

hagelhåll utanför knuten och plockade i gräset. Men någon

gås syntes inte ens ute i)å
.sjön.

Att de kloka gässen visste, att det var en båt i land pa ön

och att här funnos människor i husen i natt, var uppenbart.

Det var därför troligt att de höllo till på utsidan af ön, dit

jag ej kunde se. Frestelsen att få klarhet om detta ville taga

öfverhanden, men sa kom jag att tänka på de gula gässlin-

garna. De ganda hade kanske fått dem på det torra och de
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hade just iitil ocli konimil iiiHlcr \ingeii, ocii sa skulle de bli

Litskrämda igen pa tid kalla lialvcl bara tor en människas

nylikenhel. — Det fick vara!

Först när solen stod liögt pa himnielen koninioxi pa benen,

oeh jag gick strax nedhukad uppal holmens krön lör att se

efter, om där lunnos nägra gäss pa andra sidan. Obemärkt

fanns ingen möjlighet att komma fram. Första spof som lyfte

med ell varnande läte ropade ju ; människan kommer» för

hela ön. Men af en tillfällighet liek jag öga pä en gås. innan

jag huimil sä längt frän stugan, att närmaste spof brydde sig

om mig. Just öfver det laga krönet ett par hundra meter

bort -- det var slätt som en båtköl, därför syntes hvarje

ojämnhet däröfver — stod ett gäshufvud klart oeh mörkt mot

den ljusa luften. Det var inte mer iin luifvndet oeh kanske

Iva tum af en hals. Men den halsen \ar smal oeh sträckt

just nu när jag kom. Annars skulle jag ha sett den tidigare.

Tv del vaksamma ögat därborta, som f(')ljtle hvarje människans

rörelse, det hade nog varit just lagom öfver kanten en stund förut.

Nu höll jag kikaren på fågeln. Iluf\iidet hcills alltjämt stilla.

men näbbet rördes.

Det var inte svart att tänka sig livad som fanns på andra sidan

krönet där. Den store myndige gåskarlen stod på utkik, me-

dan gäsan betade med gässlingarna i säkert räckhall vid stran-

den. Han stod precis så högt pa sluttningen, att hufvudet be-

kvämt räckte öfver kanten. Så tog han ett par nypor gräs

och så tittade han opp. och sa tog han ell steg och en ny[)a

I ill och tillade öfver kanten igen, om del skulle synas iiagol

tecken lill i'örelse i det där l()remalel därnere, som i sig

själft var ofarligt, men som miinii iskorna hade gömt sig iili i iiall
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Och sa blfl' (k'l morgon och dag och nu kom där en män-

niska. Dä reste han på halsen IVir all se bättre och så kack-

lade han sakta, jnst sa att gäsan kunde liöra det och i tid bege

sig åstad till stranden medgässhngarna hutVandei rad bakom sig.

Hon \ar nog rechui på väg. — Jag gick raskt uppåt krönet

tVir att ta se. Da hade jag inte tagit tio häCtiga steg förrän

gåsen förställ och redan var pä vingarna. Hans starka skrik

hördes säkert öfver hela (mi. Och med iionom lyfle ännu fem

eller sex gäss från sluttningarna bakom. Innan jag hann upp

pä krönet, voro dclångl borta allesamman, och så länge jag

kunde se dem med blolla ögal, tlögo de rätt ut öfver .sjön men

åt olika håll. Jag sprang nedåt andra stranden för att kanske

få se en gässling. Men det syntes ingen. hva)'ken på vatten eller

land. Antingen hade de så gömt sig eller också fanns där inga.

Efter en slunds fåfilngt sökande måste jag vända tillbaka.

Vi skulle fara. Då tog jag vägen upp till del ställe, där gås-

karlen stått. Af några Ivsande vårblommor helt nära visste

jag precis ])unklen. Men det märket hade inte behöfts. Del

var ännu lite dagg i den stilla morgonen och spåren syntes

där han gått. förutom andra märken. Det var också liitt all

se. livar han bitit af irraset. Det var inget Ivifvel om detla.

Han hade gått där liera limmar, kanske rundt hela nal-

len. Del var min syn som inle räckt till för alt uppdaga

hans hidVud därborta. Men var så säker all han såg mig hela

tiden, när jag låg i dörren vid (lagningen.

Det började gå upp för mig. hvad det här var för fåglar att

komma lill med en kamera.

.K—19:iliy:i ISerg. Sällxijnla fai/liir II
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I nordosllii^ riktning lian Rånc Yttcrholnie går där ul dl

ref, ur hvilkcl några smulor land höja sig så mycket ötVer

hafvct. all del kunnat bli gräsvall oeli nägra buskar pa dem

mellan stenarna. Den yttersta bilen iir st(")rsl. Del ;ir ett lagl

skär på några hundra steg i längd. Det heter Koggen och

del skåret skall minnas länge. Ty om oeksa befolkningen

inne pa Hånekusten slutligen skulle lyekas all utrota grågässen

där. så har i alla fall Koggen en gäng varit hemvistet för

Sveriges enda koloni af dessa stolta fåglar.

Det svntes jusl inga fåglar diiv, n;ir vi kounuo roende.

Innanför refxet pa en sten satt en ensam hafstrnl oeh ute i)a

de böljande sjöarna lågo svärtor och ejder. F^örst när vi ströko

förl)i den närmaste lilla skärfliken. lyfte ett i)ar skrikande gra-

iiäss från refvet därutanför. Men de f()rsvunno. som de andra

förut, ut öfver Östersjön.

\'i närmade oss Koggen artag för ai-lag. Gång efter annan

tog jag till kikaren. Det enda som syntes \ar en storspof

och några .sväfvande hvitfaglar. — Hade möjligen folk ifrån

kusten varit ule pa en af de vanliga nattliga expeditionerna

oeh plundrat alltihoj) oeh skjutit ejderhonorna pa redel".'

\'i voro dock ui)i)e vid stranden nu och ingen gås syntes.

De enstaka t(')rnsnåren vajade i vinden och spofven Naruade

sin maka. Da — vi gingo jusl ur balen llaxade en tung

grågås skrikande upp ur gräset, och en till strax brechid. och

Iva. fyra, tio. Pa alla hall af det lilla skäret lyfte de härliga,

stora fåglarna Iran sina reden. Deras giilla kackel och susan-

del nr de stora vingarna var rundi ond^ring oss. och vi slodon'

länge slilla och andäktiga och bara slukade dem med blickarna.



Ett gåsrede från Sörmlands klippor, dit gässen tagit sin tillflykt.

ir liiins hvarkeii vass eller griis alt bvg»a af. Dä gni- gåsen sitt rede af ris, pinnar, orrnlninUar

Il Ijnng. Man ser har något som är vanligt hos viUla gäss — att äggen aro olika niorka allt etter

ålder. Det minst smntsiga är nämligen det sist värpta.

Ihi

och Ij
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Det gamla ordet löll mig in drag dina skor al' dina

fötter

P^örsikiigl oeii sakta gingo \'i slutligen iij)i) ölVei- skäret.

Del \ar sankl i midten som en igenvnxen liten lagnn. På

utsidan giek relVet nu i \arens lågvatten langl ut i halVet,

likt en af de västliga kusterna vid ebben. Det måste ju vara

ett himmelrike För grågäss, om människor blott aldrig konnne

tlit. I det höga. striilxa gi-äsel lago de breda hvitduniga gäs-

redena ötVerallt. \\ räknade tjugonio stycken pa denna lilla

smulan land. Sa mänga gäss hade vi inte sett. I en del al'

bona lago oeksä här skal etter kläekningen, men i tlera

fanns det ingenting, oaktadt dunet pa kanten visatle att fåg-

larna redan hade börjat ligga. De bon. som hade ägg, hade

dem tydligen rufvade. Och de tomma -~ de hade haft dem

nylagda just nägon dimmig dag eller natt. när en båt frän

kusten \arit ute. Ejderbon lägo också öfverallt. De hade

allesamman haft nylagda ägg just nu. Men här voro de flesta

lomma. Del hade varit en ovanligt hänsynsfull svensk, som

af nåd låtit bli att sia s(")n(ler de ägg. hvilka voro sa rufvade,

att de ej kunde göras till pannkaka.

På denna sida äro icke liera ord att sj)illa [)a delta, (ira-

gåsens utrotningshisloria kräfver sitt eget blad.

Alla dessa gäss. h\ilka lill det sista uthärdat pa sina reden

\i(l \art nalkande. tlTjgo utom svnhåll till hats. Räkna

dem hunno vi ej. De voro väl omkring tjugo stycken, de

tlesta upi)enbart honor hvilka lyfte från redet. Några hade

måhända ungar bland gräset. Det är inte säkert. Ty när jag

tog stöd för kikaren och genomsökte hafvet. varsnade jag två
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i;;as|);ir hiiii;! ulc. Inilka liksom L;;isst'ii \ id ^'lk|h()l^Rll dai^cii

IViriit hade sma imLi;ar med sig l)land de h\ ilskimmiande vågorna.

Vöv mig \c\v del inlel IxilXel om. all läglarna \aril pa skiirel

eller |)ä relxels grnnchallen. n;ir \i nalkades, oeli all de.

drilna al' sin genom generalioner (ikade IVirskriiekelse IVh"

människan, redan n;ir vi Noro langl horla lagil sin lillllvkt

dil ni. Xär jag senare lag gcimd pa (in, kunde vi oeksa iakl-

laga all del lillgiek sa. Oeli under hela den sinnd \i slannade

därule konnno hloll t\a par g;iss llygande (hirulilran. De

gjorde pa langl alsland en kiels omkring skärel oeli IVMSNumio

alei- ulal hatVel.

El! är däi-eller kom jag lill llarlsc") skiirgard uppe \ id

S(')rndand IVh" all se pa skränlärnorna. Där lunnos oeksa

grågäss, några spridda par hiiekande pa enslaka skär. inalles

möjligen sju eller alla ])ai- pa del xidsträekla området. Xämn-

\:ir(il lali'ika l\ekas de luiekaude giisseu ieke pa läng lid ha

\ai'il (hir. oakladi de skyddas al' IJjörksunds ;igare.

Della \ai' i april oeli maj. Olla sag jag de skvgga läglarna

Hyga pä läiigt hall. I shilel al' maj upplriidde plötsligt grågäss i

llockar hlaud skären. Da nägra dagar hlelXo de talrika, .lag hade

li(")rl talas om. all del skulle linnas in\ekel grägiiss diir i trakten,

oeli \ai'il r)r\(."riaskad ()t'\er lalalel par. Xu Noro giissen alllsa

d;u'. liider juni manad hlefNO de sa mänga att del s;ikei'l

lanns ("jrver Ivra hundra. Del ;ir ett stort antal giiss. ;it'\('n

iöv ett sa stort område, k.tl o\anl öga frestas all U|)pskalla

dem till Inscutal. De Toro omkring i sma llockar pa lem lill

tjugo slyeken oeli helade pa sk;iren. Men af dessa gäss kommo
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inga för att häcka. De voro allesamnum sädana fåglar, hvilka

samlas pä en af deni omtyckt trakt mot sommaren för att

invänta och uthärda ruggningstiden. En del af dem kan vara

hannar, hvilka öfvcrgifvit rnfvande honor, ehuru det förefaller

föga troligt, likasä honor hvilka förlorat sin kull, men det stora

flertalet måste vara sådana fåglar, hvilka icke fortplanta sig just

detta år. Grågässen fälla sina vingpennor i senare hälften afjuni

och i hörjan af juli. honorna något senare än hannarna, och den-

na tid äro de helt naturligt mera utsatta för faror än annars.

Det var under den liden vara urfäder i sten- och järnåldern

jagade gässen med sina hundar, där fåglarna tagit sin tillflykt

till täta vassar vid de sötvatten de häckade. An i dag be-

drifvas »gå.sjakterna» ute i Europa hufvudsakligen vid den

tiden, då fåglarna förlorat llygförmågan. De jagas då af

dreffolk ut ur vassarna, där de dolt sig.

På Östersjökusten, där grågässen inga vassar ha att dölja

sig uti — intill kusten våga de sig uppenbart icke — , taga de

sin tillflykt till enstaka skärgårdar, där de ha någon fred och

lämpligt bete. Blifva de störda där. tillbringa de dagarna ute

på hafvel och våga blott smyga sig i land under nätterna för att

tillfredsställa sin hunger bland örterna på de yttersta klipporna.

Hvad som nu förmått grågässen att samlas vid Hartsö skär-

gård är vanskligt att bedöma. Fredandet allenast kan icke

vara orsaken. Af ett så stort antal fåglar höra icke alla till

stammen på platsen, utan måste samlas dit från större om-

råden. Äfven på andra håll längs svenska kusten vet man

ställen, där grågäss i flock pläga uppehålla sig. Frågan ställer

sig -själf Hvar fhins den häckande delen af en så stor stam?

37—193093. Herg. Sällsynta fåglar II.
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Och hur inang;i icke häckande grågäss konniui inom el I lands

stam pa hvarje häckande par' Vöv alt la någon npplatlning

om detta hescikle jag röriiden juli manad grågässens stora

ruggplats i Danmark. Salli);ekvig. d;ii' det sagts mig alt man
kunde se tusentaLs gäss.

Saltbaekvig är ursprunghgcn en grund halsNik med en ö i

mynningen, sunden i)ä l^äda sidor al' denna (') ha en gäng

dämts igen. Man ville spekulera i jord och förändra traktens

natur. Det giclc som del brukar ga. när människor vilja dika

ut sjöar och — skölla skog. Var Herie hämnas. Man räk-

nade lel här också och skördade sand i stället för hvete och

bete. En del af omradel — del ;ir liera lusen lunnland —
hade cmellerlid Iräsknat ur. och här har ell bolag aidagi sloia

liskdannnai-. \'ä\lligheten har ökals. Eiskeskyddet har med-

IVirl skydd [öv obehöriga och däiMned fred [öv faglai-na. tiom

tusentals änder linnas däi' nu grågäss och en liten koloni

skärfläckor ute vid stranden. Del tVirunnades mig all \id arets

stora andjakl föras genom denna trakt af en al samtidens

främste fågelkännare.

Vi konimo ut (")fver markerna en solig och tidig julimorgon.

Där var ell siillsynl rikt lågellif. Bland svenska fageltrakler

påminner Saltbickvig mest om de ryktbara ängarna vid Oltenby.

här förenade med liskdammarnas träsknatur som ett stycke

Tåkern. Vöv sådana af fåglarna älskade orter är del ulmär-

kände, alt man d;ir sei' indixider af släkten. Inilka inte alls

fortplanta sig |ki ställel. utan blott behaga att \istas (hir IT)!'

att äta och sofva. Sti-ax \id vägen stod en statlig stork, och

några grönbenta snäppor lri])pade omkring honom i gräset.



Klipporna i Hartsö skärgård där gäs-

sen GÅ I LAND UNDER RUGGNINGSTIDEN.
F.ii ruggande gas har ^ömt si^ jiå klippan har. H\ar'
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Ute på de stora vattenytorna syntes änder och måsar i skaror.

På en lång landtunga ute i själtVa »viken» sutto kentska tär-

nor och hägrar i hundratal, och bland dem på den sänka

gräsmarken — där gingo nu grågäss betande, tlock intill flock.

Här lunnos nu spridda öfver det stora området trettio, fyrtio

par häckande grågäss, alltså högst åttio fåglar hvarje år. Men

på trakten uppehöll sig under sommaren mångdubbla antalet.

Jägare uppskattade dem till tusental. 1 verkligheten torde

det ha varit inalles fem-, kanske sexhundra grågäss. En and-

jaktdag är mycket lämplig för uppskattning af en sådan trakts

fågelstammar, emedan då flertalet ses på vingarna under dagen.

Hvarifrån komma nu dessa gäss?

Min ledsagare, som kände hvarje häckplats för grågås i

Danmark och visste att öfvertaliga gäss brukade finnas äfven

på de andra orterna, ansåg att de hundratals icke häckande

gässen här tillhörde traktens stam.

Under hvilket lefnadsår grågässen i vildt tillstånd allmänt

skrida till häckning är icke visst. Ingen torde häcka förr än i

tredje året: de flesta troligen senare. Svanen, som är gåsens när-

maste större anförvant, häckar ej gärna före fjärde lefnadsåret.

Omsättningen inom olika fågelstammar och individernas

allmänna lifslängd är en bland de många outredda frågorna

inom djurvärlden. Man vet att gäss i fångenskap' blifvil

öfver 80 år gamla, och en gås i New York hade regelbundet

till 69 års ålder lagt ägg och utkläckt ungar. Mig har det

synts, att fåglar i allmänhet ha en vida större lifslängd än

hvad man tror och att omsättningen åtminstone bland de

större fåglarna försiggår sakta och med starka afbränningar

Siindevyll.
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af (len lillväxande slaninicii Li,eii()ni (l(kl \ id tidii; aklcr. Inom

en sådan stam af grågäss som här är del sannolikt hlolt ell litel

antal af Inarje ny årgång som bildar par och fyller uppslående

luckor [)a häckplatsen, och när nian räknar öWvv antalet

nngar. som torde blifva vid lif luarje år. synes del ti-oligt.

att de icke liäckande faglaiMias antal hör tVirhalla sig till de

häckande såsom luir. ungefär en till sex å sju. l'a Tåkern

luickade år lUlIi omkring ett sjuttiotal par kncilsvanar. men

man kunde se ell tusental i)a sjön. Med delta iör ögonen

blir del icke sa förvånande, att liera hundra gäss kunna uppe-

hålla sig i en trakt utanlVir Sörmland. Om också antalet

svnes väl stort [öv den närmaste traktens svaga stam af häckande

faghir. sä kräfves dock endast något tillskott från närliggande

landskaps skärgårdar för alt del skall blifva hundratal.

Vid Saltbadv\ig ^ar det egendomligtall se grågässens uppti^ä-

dande under andjakten. da skott hela dagen föllo i nejden.

Andjaklen afluWls i lr;iskomi'adel. Där bruka grågässen i slorl

antal häcka. Men nu hade dessa sloi'a. Ilygvuxna ungar. Pa

hela dagen sag jag inom jaktomrädel bloll en grägas, som

h'fte ur en Iräsksjö och flög bort. Men vid den Hacka stran-

den ])a andra sidan själfva Saltbiek\ig. ett par liv kilometer

från jaklj)latsen. gingo gäss i tlockar och belade hela liden.

De visste hvad deras frid tillhörde.

Inom Hartsö skärgård vistas de llesta gässen under rugg-

ningsliden vid de yttre skären, men fredandel under som-

maren har hiir gjort de skygga fåglarna mei'a tilltagsna ;in |)a

andra svenska kuster, och i juni manad konuua enstaka

tlockai' in bland de bevuxna h()lmai'na och beta diir. X;ir en

båt närmar sig. \ö\n\ de hastigt ul i sjcni pa holmens motsalta
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Där LIGGEll HON.

sida och simma bort. Inarvid de flesta långa stycken springa

och flaxa fram öfver vattnet. Blott någon enda, som just hai-

fällt sina vingi)ennor, trycker på skäret i något gömsle ocii

rusar först i sjön. när människan kommer heit nära. En säckin

gås försökte jag en dag att ro efter för att fotografera. Hon

dök gång på gång, men sjön låg stiHa och båten följde troget

efter. Det visade sig nu att gåsen inom en kort stund blef

trött. Hon simmade åter upyi till ett skär, sprang i land där



296

>HoN STÄLLDE SIG TILL MOTVÄRN

och tryckte bland stenarna, däi' hon var svar att upptäcka.

När min båtkarl genade henne, ställde hon sig till motvärn.

duktiga tagel, och Inäste åt honom. Xäi" \i liito henne

gå som hon ville gick hon visserligen i sjön, men smög sig

åter in bland stenarna, där hon trodde alt ingen sag henne, vid

stranden. Hennes stumma bidan där tycktes mig IVirtälJa hela

hennes lif på kusten. Hon var redan trött, stackars gåsa. och

hon ville inte ut pa sjön. dit människornas närvaro ölVerallt
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dref henne. Hon var en dålig simmare oeh en ännu sanne

dykare. Ville hafsörnen taga henne, så var hon räddningslöst

förlorad. Del var som den store forskaren sagt-— »hafvel

var inte hennes rätta hem».

I år en dag i maj kom jag till Danmark föi- all få se de

»Hon var trött, stackars gåsa.»

3S—193U0:1. Berg, SailsynUi fåglar II.
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vilda gässen vid t'lt af derns ursprungliga hemvist i den stora

mossen vid Borreln' slott.

Sommaren nalkades redan öfver Själlands bördiga jord.

Från de vagiga markerna lyste grönskan. I Borrehy park

hade de hundratals råkorna redan stora ungar. En sump-

höna i slottets vallgraf drog ifrigt sti-an till sitt ho bland

svärdsliljorna.

Det var tidigt om morgonen. Min värd förde mig ned längs

en af den gamla parkens slingrande gängar. En grann fasan-

tujjp lytte skorrande Iran ett snår. Några rådjur sprungo åt

sidan och blefvo sen stående borla bland träden för alt titta

på oss. Utanför häcken hördes vattenfåglar locka och snattra.

Vi veko om en kulle och trädde ut pa en glänta i parkens

kant. Där lag Borreby mosse i en vidsträckt sänka af det

kringliggande vågiga landet.

Af vatten .syntes inte mycket. Det var stora fäll af rörvass

från i fjol. pa langa sträckor afmejad, och närmast oss kring

en grund kanal ett stycke sumpig äng med svärdsliljor och

kabbelekor och en hel sådan djungel af saftiga, frodiga träsk-

örter, som man stundom får se där jorden är riktigt bördig.

Och midt ibland dem. inte hundra steg ifrån oss. stod ett

par granna grågäss och iakttog våra rörelser.

All vildgässen här ej skulle vara så skygga var jag förberedd

])a. men detta var dock en öfverraskning. Det gick sekund

efter sekund. De här fåglarna lyfte ju inte!

Min värd stod leende med handen i sidan. Han var tyd-

ligen nöjd med sina gäss, och det hade han skiil till.

Långsamt Ivfte jag kikaren. >lag kunde urskilja den bruna
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iiisringen i gåsögat. De vilda gässen ha inlc detta ljusa skai^pa

öfver (")gat. som nian känner från de andra stora sluga fåg-

larna, hägern, hatstrulen. och den slugaste af dem alla, tranan.

Men del är öfver vildgasens bruna blick ett drag af nästan

mänsklig klokhet.

Talet om alt gasen skulle vara en dum fågel är endast be-

tecknande IVir egenskaperna hos dem som sagt det.

Nu böjde dvn främre fågeln halsen framåt och började gå

inåt vassen, sakta, sleg för steg. Det var gåsan. Det syntes

alt hon var mindre. Gåskarlen böjde halsen på samma sätt

och följde efter, och då. när örterna blefvo lite glesare om-

kring dem — kommo där en efter en fram fyra stora fina gäss-

lingar, som hela tiden varit emellan de gamla. Där gick

gåsan försiktigt först och valde kosan, gässlingarna larfvade

som sig bör i gåsmarsch efter, och som eftertrupp kom den

myndige gåsen med djärfvare hållning och närmare faran,

som det höfves en far.

De gingo så ett godl stycke och försvunno inne i vassen.

Vi fortsatte nu ut på en landsväg, som löpte igenom mossen,

och följde ängskanten omkring för alt se på fåglarna. Där

funnos flera gäss. Uppe i en sank äng stodo sju stycken.

Det var tvdligen vngre fåglar som ej hade bo i år. De Ivfte

på längre häll, men ttögo helt lugnt id öfver mossen där vi

både sågo och hörde dem slå till på ett klarvatten. Därute

kunde jag med kikaren se flera grågäss ligga simmande bland

olika sorters änder.

Detta var alltså grågässen på Borreby.

Midt i det tätt beiiyggda landet, där husmännens stugor lågo
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kringslrtkkUi ocli livar l)nikl)ar jordbit var plöjd - niidt uppe

i (icila ])()dde lenilon lill tjugo par grågäss inom cu ganska

liten sträeka al" mossar oeh små klarvatten. Utanför hade de

visserligen hatVet och dil vandrade de också, när ungarna

blefvo sl()rre. Men mossen var i alla fall hemvistet, och

människornas närhet, när de plöjde sina åkrar eller kcirde

sina åkdon på landsvägen midt igenom gässens område, tycktes

inte bekymra dem alls. Dag efter dag såg jag gåsparen gå

där med sina ungar, liera par. Aldrig såg jag en fågel lytta

då. De siriickte på halsen när någon kom och gömde sig i

vassen en stund. Det var alllihoj). Och gick man bara undan,

kommo de strax fram igen.

Grågässen vid den svenska kusten (")f\ergafvo sina ungar

och försvunno. när en människa nalkades, eller logo de de

små lifven med sig utom synhall på öppna hafvet. \'id

Borreby gick jag en dag i solgasset längs mossen och öfver-

raskade vid ett klarvatten ett par grågäss, som med sina ungar

sutto hvilande vid brädden. Jag var bara tio. femton steg

ifrån dem. niir de foro i vattnet. Men inte ens nu lyfle de

gamla fåglarna. Ungarna rusade åstad öfver vattenvlan med

gåsan simmande i spetsen. Men gåskarlen simmade modigt

sist och niir en af de sma blef efter, stannade han med trotsig

hållning och väntade på gåsbarnel. hvar})å hela lamiljen för-

svann i vassen.

Detta lockade min kamera och jag vaktade sedan i flera

limmar pä olika släflen vid vasskanten för att fa en 1)11(1 af

en gåsfamilj pa nära hall. Säkert var jag vid deras faxorit-

platser, men del \ar l()i'g;ifves. (liissen konuno inte dil.



303

\'i(l ell tillfälle, när jag ledsnade, skulle jag gä landsvägen

tillbaka upp till Borreby. Därvid hade jag att passera en liten

l)ro öfver en kanal ungefär femtio meter IVan det ställe där

jag sullit förut. Frän mossens vass, som växte tält kring bron,

klättrade jag upi) pa landsvägen och lade ihop min kamera

för alt gå vidare. Godsherren och hans förvaltare slodo bred-

vid. Då, medan jag vände ryggen till. luhde jag ett misstänkt

ljud från vattnet och vände mig hastigt om. Där simmade

en gåsfamilj just ut på kanalen och försvann Ijorta i

vassen. De hade legat där bland växterna vid vägen hela

tiden, medan jag förgäfves vaktat helt nära ule i mossen och

medan skjuls efter skjuts bullrande rullat förbi öfver bron.

Den som läser detta skall redan själf ha gjort tillräckliga

jämförelser mellan de vilda gässens olika uppträdande på de

trakter jag sökt skildra. Någon skall frestas att tro, att mossen

vid Borreby är ett fredadt naturskyddsområde. Men det är

den inte alls. Där är bland den bästa andjakt i hela Danmark

och där skjutes mycket fågel. Den jaktbara fågeln beskattas

blott så som den bör. Under häckningstiden är den fredad

och förföljes inte året om, så som det varit sed pa de tlesta

trakter hos oss, där grågåsen nu är utrotad. En sådan vård

och klok beskattning af djurvärlden är inom sådana lands-

delar, där jordens odling och människornas talrikhet öfva

starkt inflytande på djurlifvet, helt visst äfven för (hntåligare

djurarters bestånd, minst lika bra som den absoluta och en-

sidiga form af naturskydd, som under senaste åren sträfvar

att gripa öfver områden, hvilka numera knap[)ast kunna lämnas
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åt sig själfva och lixilka ciulasl del yttersta af intresse och be-

vaUniiigsUraft 1'önnai- att skychhi mol en allt tcätare belblknings

olörståncl ocli ötXergrepp.

Grågåsens öfverdritna skyggliet och Ibrtgäende försvinnande

i Sverige äro blott åter ett exeni|)el bland många på vår bonde-

oeh småbrukarbefolknings oförmåga alt hushålla med natu-

rens lefvande tillgångar. I fråga om Uane utholmar är tVirtöl-

jelsen mol den Hlla grågåskolonicn där åter ett af de olahga

bevisen [öv hjälplösheten hos den nuvarande higst i Ilningen

till jaktbara djurs skydd.

Det talar bäst att här atergifva ägarens korta rader till mig

om gässens upjjlrädande där. Man skrifver:

Sedan urminnes tid har grågåsen förekonnnit som llyll-

fagel a mina utanför Rånehamn belägna holmar. Ar 1901)

iakttogs han häckande därstädes. Höskörden har af ålder ar-

ligen inbärgats å dessa holmar. Ar 19()(S blef den obärgad.

Antagligen ha vi i detta förhållande att söka anledningen till

gåsens kvarslannande såsom häckande.

Ar i)ielelsskäl har jag aldrig föranslallal någon noggrann

räkning aC antalel bon.

Jag uppskallar dem på grund afllykliga iakttagelser sålunda:

Ar 11)01) cirka 4 bon.

Ar 1912 1.") bon.

Ar 1913 20 bon.

Under de diirpa loljande aren \ill jag uppskatta antalet bon

till cirka 2,") å ISO stycken. Aren 1918 och 1919 halva alla

bon blifvit iilnndiade, sannolikt al' människohand. Det :ir IVir

(len skull sannolikt att fågeln konnner alt (")l'vergif\ a denna

häckningsplats.

»



En moder af de tusental som den svenska i.acjen

ej föhmår att skydda från att bli skjuten på boet.
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Dessa rader säi^a allt.

De svårigheter, som iikUI ägarens l)ehjärlaiisvär(la försök

all rädda de sällsvnla läglarna därute Iran undergäng, äro ett

typiskt exempel pa hxad en jordägare, som \ill skvdda naturen

pä sin egendom, i \art land kan ha att kiimj)a emot. Här

har vakats oeh \aklats. men lörr eller senare har en hat

inilVan lAanekusten hegagnat en natt eller en dimmig morgon

l'(")r atl komma i land pa en af holmaiMia. oeh sa har den lilla

kolonien där varit plimdrad. l:^n oeh annan tjut' oeh tjidskyll

— tlen svenska lagens handhafvaregöra egendomligt nog skillnad

pä dessa kongruenta beteckningar — har hlitVit tagen på bar

gärning därute, men ägarens anställda vakltblk har jälVats

inför rätten, emedan de — helt naturligt — Noro i malsäga-

rens tjänst. Oeh när slutligen två svenska medborgare i

nådens år 11)13 blefvo öfverbevisade om att halva plundrat

snart sagdt hela gåskolonien oeh att hafva skjutit tjugosju

— säger 27 — stycken ejderhonor. där de troget lågo rufvande på

sina reden. då dömde den gotländska häradsrätten dem till

femtio och tjugofem kronors böter. Och markägarens kraf på

skadestånd blef (enligt domboken) ogilladi — . då ej blifvit

visadt. att denne genom svarandenas brottsliga förfarande

tillskyndats någon skada».

Reflexionen öfver detta kan fattas kort.

Skola vi här i landet allt framgent ha sådana domstolar

och sådana åklagare och sådana lagar till hjälp för de vilda

djurens skydd, som vi ha nu, så få vi till slut bara människor

och kråkor kvar på våra kuster.



En Ixtkliii; lilltallighet gjorde alt nian föregående år hade

samlat iii hafstång på Råne iilholniar. Stora liögar af taiig

lågo iinnii kvar. Hade de icke funnits. \e[ jag knappast hur

jag skulle ha gömt mig tor de skygga gässen på Koggen. där

loi" ölVigt någi'a stora stenar och rosensnai- voro det enda som

stack upp (ilVer grästufvorna. Nu gräfde jag ur ett ])ar af de

långh()gar. hvilka råkade ligga i synhall IVir gashon, och hyggde

omkring håligheten inifrån, så att jag kunde ligga där hop-

krupen hakom en kamera. Det fanns ingen skönjhar möjlig-

het att utifrån se någon större förändring i tånghögarna, och

kamera<)gal \arsa omsorgsfullt maskeradt. att jag trotsar någon

människa all ha kunnat upj)täcka del. Icke deslo mindi"e höll

jag pa all inie fa någon gas i kamei'an.



Orsaken \ar nog sa cMVerraskandc ocli slällci" i i^räll bclys-

ninu. hvilka sinnen de vilda gässen törfoga öfver.

Det brisade med tala l)yar trän väster, när vi om morgonen

segUuie nt till Koggen. men himmeln var klar mellan hvita

slrömoln. Sä snart jag kommit in nnder en tängliög, oeli min

medhjälpare ntitrån täekt igen hvarje misstänkt remna med

hatstäng. seglade han därifrån. Jag hade bedt honom göra ett

längt slag nordväst hän och först sedan kryssa sig tillbaka

nnder kusten, sä att gässen ute pa liafvet riktigt skulle fä se

hur bäten for sin väg. Frän mitt gömställe kunde jag inte

se däråt, men fågellätena utanför pä skäret berättade hur bäten

aflägsnade sig.

Det gick någon timma.

De vanliga fåglarna omkring mig hade längesedan blifvit

lugna. Fiskmåsarna tvistade och jamade kärvänligt. och spof-

ven gaf det bästa bevis på trygghet han kunde genom att gä

strax utanför min tånghög och sticka i marken med sin långa

näbb och säga ingenting. Men några gäss syntes ännu inte till.

1 tängväggen hade jag länmat tvä smala springor, genom

hvilka det var möjligt alt halta ett öga i sänder utåt skäret

och sjön. I kamerans bildvinkel lag endast det närmaste gås-

redet ett stycke bort in\id ett törnsnår. Synfältet genom

springorna var inte stort. Öfverallt tätt inpå stod det vissna

fjolårsgräset i höga tufvor och blott emellan dem och öfver

gåsboet kunde jag från min låga plats se hafvet som en blå.

strimma och därinnanför en sträcka af det långgrunda refvet.

Men där stängde dessutom mörka tånghögar fcir blicken. Detta

hade jag inte förutsett. Nu satt jag där utan möjlighet att
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kunna iakttaga gässen och fick vänta atl al" deras kackel la

vela nagol hur de rcHxle sig. Men något gaskackel h()rdes

inte al'. 13loll en gäng Ikm-cIc jag l\a eller liera gäss komma

tlvgande förbi (WVer sjcin. De kacklade några gånger. Sa

\ar(ll del lika lyst igen. Da \arsnade jag hastigt en gåshals

bland gräset kanske hundi-a sleg al sidan. Den l'()rs\ann strax

men samtidigt svnles l\a gäss längre borla ule pa refsfi sakla

skrida upjjat skiirel. De vadade genom del grunda \altnel bland

stenarna därute, den mindre gasan IVirut. och båda hade denna

framåtlutade gäng med nedåt krökta halsai'. som säger att fåg-

larna äro lugna, lill litet stycke knntle jag följa dem: så för-

svimno de bakom gräs och tånghögar. Men de kommo niii--

niare, och nu hördes genom blasten elt s\agl kacklaiide. Del

var samma läle som de tama gässen ha, nin- de i luiiu snattra

lile med Inarandra.

Genom ena springan kunde jag se den lliick af gi\ismarken.

där jag vissle Inar l\a bebodda gasreden skulle ligga. Själfva

redel syntes inte Iran min syminkel. men \)n ena stället

stack j)l(')lsligl upp en gashals som aler l()rs\ann. Strax

efter såg jag den igen och älven en skymt al lägelns rygg.

Del \ar troligen samma gas jag sett IViisl och den \ar alllsa

pa boel nu.

Pa i-efvel syntes nu flera gäss och samtidigt — jag måste

lämna dem med (igal och se genom andi-a springan —
hördes det s\aga kacklandel framföi- mig nagol lill ^änsler.

Där kom gåsparet gående mellan langluigarna. karlen tätt

efter gåsan. De gingo snedi uppal gasredel h-amför mig

och (h"i jag spändi iakllog dem. kan jag f()rsäki'a. alt Inarje
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(Icrns r(')rclsc sndi' :ill de voro liy^j^ci. Badii u;iiigo allljäml

1110(1 liutViidct iiagol iicdal pa dcii krökla halsen, och nu såg

jag. all (Iti var gåskarlen som kacklade eller kanske rättare

siialliade lite. Han hade iia<f()n nieninii om vaiidriniien {\'j\\

som han \ille ge nitryek at

Då — [)a en gäng. när fåglarna \-oro midttVir mig. reste håda

på halsarna och hlelNO slående stilla. Hela halhiingen oeli

den lasta blick som bada Histe just pa min tangli(")g sade. att

de hade märkt mig. Ögonblicket t(")rul hade de inte be\:ir-

digat mitt gömställe med en blick och hur skulle de också

kunnat \eta. att det lanus något misstänkt där.

En hel hop iiKijIiglieter Ibro pa en minut genom milt liutXud.

Någon del al' tångtäckelset kunde ha blåst af och blottat under-

byggnaden. Maskeringen för kameran kimde ha rasat. Jaii

kunde — som hos langnäbban jjå Öland — ha rakat glömma
min hatt utanför, så att fåglarna just \arsiiade den. när de

kommo till en n iss punkt. Nu förmådde jag ju i hvarje fall

blott sitta or(')rlig U)i alt inte kanske fördärfva alla nuijlighcler.

Men de bada gässen stodo en kort stund stilla med sträckta

halsar. Så kacklade bada. sänkte och höjde halsarna gång på

gång och kacklade igen. Det var en helt annan ton i lätet

nu än det \arit nyss. när de Noro trygga, öcli så gjorde de

långsamt helt om och gingo lika sakta nedåt stranden som
de kommit. Ett par gånger stannade de och sågo sig om. men
sä ibrlsaltes reträtten, tilldess bada IVirsvunno bakom tanii-

högarna.

Hvad \'ar nu detta? Jag såg ut genom springan till höger.

Gåsen pa boet däi'l)orta låg kvar. Hennes liufvud och hals
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kunde skvml;is inellaii vajande grässlrån. Hon lyckles inie

lia r()nl något inlrvck al' de andra gässens oro.

Del IVirgiek en halflimnia igen. Jag kikade just u\ ph den

rufvande gåsen. Da sag jag denna sli-äeka iialsen lianial pa

del la IV')!' gäss så säregna sätt. Hon kaeklade oeksa. oeh i den

riklning hon sag kom nn ett par gäss gående genom gräset

IVan li()ger. Det var milt gaspar. De Iiade galt iHUidt om-

kring min tånghög hela tiden oeh iakttagit den Iran alla

sidor. Flera skvgga fåglar, hos hvilka jag legal gömd. ha gjort

på samma sjitl. n;ir de misstäidvt något. Storspofven \id Ta-

kern gjorde det, oeh harstrntarna på Karlsö. Tanghcigen här

var blott ell ojämförligt bättre niaskeradt gömställe. Men del

tycktes inte hjälpa.

Som gåsparet nn kom gående, föreföllo fåglarna alldeles

trygga. De veko undan för den rnfxande gasen — ett (igon-

bliek svnles därborta halsen af en gas till. hell säkert hemies

vaktande gåskarl — oeh konnno nn frän motsatta sidan ni)))

mol sill rede vid törnbusken.

Nn salt jag fnilkondigt orörlig, oeh något prassel som hcirdes

med vinden kan alltså ej ha skrämt dem. Bada läglarna

konnno helt nära intill boet frän sidan. ehniHi alllj;imt bakom

iiräset oeh busken. Oeh så — i samma ögonblick som de

slodo nästan midtlVh- mig och jag väntade alt la se gåskarlen

hel och hållen, slamiade de igen och lui inli'älTade något, som

jag ständigt kan se {'öv mig. (lasan stiiickte halsen i;itl al

min gömställe och Iniiste som en orm. pa sannna sätt

som (\v tama gässen göra. Sa gjorde bada läglarna hell

om oi'h fcM-sxunno försiktigt gående bortom tan<ih()garna.



>H0N STRÄCKTE HALSEN RÄTT ÅT MITT

GÖMSTÄLLE OCH HVÄSTE SOM EN OliM.»

10-i.'«HV;;, Ilerg, Sältsynla fåfjhirll.
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Och (kila upprepades lui i^ani; |);i iiani; under de lininiar som

gingo, innan båten på utsatt lid landade \'öv alt luinila mig.

Dess l)ättre hade jag bestämt tVu- haten all återkomma eller

fem limmar, och äggen logo som jag IVirslod ingen skada al"

att ligga orutVade i solskenet och del varma gasdunet lialtxa

daijen. Denna IVåiiia är annars alllid (imtåliii \'öv den som

jagar med kamera.

Intill dess båten kom. varsnade jag gäng eller annan de

båda gässen närma sig tillsamman, nagol lugnare, ehuru de nu

hade en helt annan hållning än i början, och så — när de

kommo till en gitVen jjunkl från någondera sidan — stannade

de, hväste eller kaeklade och gingo undan igen.

Lösningen lick jag mera som en ingitVelse än al" slutled-

ning, hur enkelt del måhända synes för alla dessa lyckliga

människor, hvilka från början veta allting.

Gässen hade väderkorn!

De sågo uppenbart ingenting vid mitt gömställe som oroade

dem. De hörde icke heller något misstänkt. Men i samma
ögonblick som de tillräckligl nära kommo i vind föi' mig. sade

dem deras luktsinne alt därborta fanns en människa.

Sedan drefvos de, som jag ofta sett hos fåglar, hvilka anat

att någon ligger gömd. af sina stridiga impulser. Sa snart de

inte omedelbart hade förnimmelse af faran, vaknade tvifvel om
dess befintlighet. Ingenting syntes ju som bekräftade. En

människa bridvade dock synas. Gåsan ville till sitt rede. Så

försökte de närma sig igen med samma följd som förut.

Att de vilda gässen hade luktsinne var mig då en öfver-

raskning. Emellertid har jag sedan funnit, all l\å engelska
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damer, som jaga med kamera, jiisl \i(l lörsök all folografcra

grågäss gjorl samma erfarenlu'1 och skrilVit därom i ell engelskt

arhele/

Om vilda fåglar kunna ha luklsinne eller ej har i många

år varit underkastadt tvifvel. Man erinrar sig ju den gamla

tron, all korpen och kondoren och många andra rollaglar skulle

med hjälp af sitt skarpa luktsinne kunna från de höjdei-. där

de kretsa omkring, uppdaga döda djur nere på jorden. Del påvi-

sades slutligen att della var orimligt. Dessa läglar varse-

blifva gifvetvis sina byten Iran sådana höjder med hjälj) af

sin skarpa syn, pa samma sätt som liskgjusen naturligtvis,

från de höjder han flyger fram på. upptäcker Ilsken med ögats

och icke med något luktsinnes hjälp.

Men Iron pa fåglarnas skarpa luktsinne höll i sig och sär-

skildt hörde man ofla bland gamla jägare den meningen, all

en del fåglar, såsom kråkan och gräsanden, kunna känna

lukten af krut . Många gånger har jag själf gjorl narr af

denna tro. Men nu måste jag medgifva alt icke blott grågässen

ha luklsinne. Jag har sedan följt detta rön och funnit, all

gräsanden har del och med henne troligen älven andra and-

arter. Och iiniiii en besläktad lägel torde ha luklsinne. näm-

ligen svanen.

Del hai- visserligen från vetenskapligt hall sagts, att fåglarna

skulle sakna organ, som lydde i)a luktsinne, men da man

stundom till och med i var lid hittar alldeles nya organ hos

djuren, organ som legat framf()i- (")gonen alltid ulan att någon

' .Marv Best and Maud Havilaiid: >Tlie si-iise of sniell in llie ^rcy-lag goose.» l{riti';li

liiid BooU Vol VII s. 34— .37.
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selt dem. så torde i detla fall nödiga tentakler» för luktsinne

också ännu kunna ligga gömda i ovetenhetens mörkrum.

För mig har denna erfarenhet kastat ljus öfver många hän-

delser från iakttagelsen af de vilda fåglarna, infcir Inilka jag

liitlills statt sj)örjande.

Nu vet jag, hvarför gräsanden, som rufvade i fören af min

båt i Tåkern, aldrig ville komma dit. när jag var gömd i vas.s-

högen i aktern, men gärna och genast annars. Hon hade väder

af mig. Nu förstår jag, hvarför svanarna där kunde smyga fru-

stande i vassen den blåsiga dagen och knappt våga visa sig,

medan de en dag med stiltje kommo tätt inpå min vasshög.

Nu har jag nyckeln till, hvarlVir änderna, som jag vaktar på

om hösten, plötsligt tlyga upj). när de komma rakt i lä. dit

tobaksröken sprids med vinden. Det blefve för mycket att

anföra alla exempel. Men tanken pa svanarna och blåslen

hjälpte mig att komma tillrätta med gässen, sedan jag hela

natten tänkt öfver hur detta skulle gå till. Följande dag lät

nämligen Gud af nåd vara en sådan stilla vårdag, då inte ett

grässtrå röres och hafvet ligger blekt ut till synranden. Det

blef drvgt att ro ut till Koggen med den tunga båt vi hade,

och jag fruktade att det skulle blåsa upp innan vi hunno dit,

men vinden höll sig alltjämt borta, när vi landade och gässen

Ivfte från sina redcn. Min gåsa hade alltså gått till sitt bo.

när människan blott var borta, och ingen skada var ännu skedd.

Nu satte jag saken på antingen — eller. Båten fick orderatt

komma igen om fyra timmar. Det var lockande att säga tio

timmar, men kom inte gåsen j)å den första tiden, så ville jag

hellre lämna henne i ro.

Årslagen i den stilla morgonen dogo bort. Allt gick samma
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gilla i^ang som dagen IVinil. I-"iskiiiåsarna kommo lugna ned

på stenarna. SpolVen lyslnade och började äla. i^rier en

limma hörde jag stilla gåskackel nlitran retVel. Hlaslen hade

hindrat mig att höra sa väl dagen törut. Kil par gäss koninio

också flygande och fällde utanför norra stranden sa alt \aU-

net tVnsade om dem. Kfter ytterligare en stund kom min gasa och

hennes Irogne karl myckel i-iktigt fram mellan langhögarna.

De beledde sig likadant som dagen förut. De Noro möjligen

ännu f(")rsikligare. De stannade på samma ställe, gåskarlen

bakom aräsel. gasan framme så att hon kunde se bättre. Tvor? •-

nu sade dem Ivdligen deras skarpa IVirsland. all de måste ha

ögonen med sig. eftersom balen nyss varit däi'. Att dessa

faular draga slutledningar äi" utom allt txifvel.

När de stall ett par minuter där. ville gåsan gå upj) till boel.

men gåskarlen kacklade och hon vände igen. Xu tänkte jag

att det var omöjligt, men dessbättre gingo fåglarna uppenbart

för säkerhetens skull bloll ell hvarf omkring mig. fh-faren-

heten från dagen tVirul fanns i deras minne. De kommo åter

tillbaka Iran höger och stannade lika halsstarrigl bakom snai-et.

Det är väl oxissl lun- länge de skulle dr()jl ännu. om ingenting

inträlfat, men plötsligt sprang gåsan hväsande och med sträckt

hals rakt upp till redet.

Var del aler mot mig hon hväsle".' Xej ! (lenom spi-ingan

uppfattade jag i en blink skynilen af någon, som nuisle ha

suttit emellan mig och redet (.'It (ögonblick, utan all jag märkt

det. Det var den hon sprang till för all jaga undan, och da

det bodde liskmasar i närheten, tänkte jag inte vidaie |)a saken.

Den skvgga fågeln var ju där mi. Hon tycktes inie \ara rJ(U\.

när hon lutade sig IVam öfver äggen.



»Hon tycktes inte vara rädd, när

hon lutade sig fram öfver äggen. »
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»Hon höll ett vaksamt öga åt mitt

HÅLL, medan hon balade SIG TH.LRÄTTA. . .»

Mcii lion höll cll vaksamt öga at milt hall. medan hon balade

sig lillräUa pa äggen och sedan hela tiden.

De tre tinnnarna gingo oeh nagol al' den Ijärde. .lag hade

vfnilat all la den lorsiktige gaskarlen pa plåten, men han ville

inte visa sig ö()pet. Man stod bakom gräset. Då såg jag o\än-

ladl den riilVande laueln striieka halsen oeh se misstäid<samt
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OCH SEUAN HELA TIDEN.»

at min liall. Ögonblicket efter hade hon rest sig och gick

långsamt ur redet. Mvcket riktigt, firässtråna därnte rördes

af en svag vind just Iran milt håll åt hennes.

Men nu tycktes hon ha svart all Iro i)å någon fara, när

lion sa länge legat ostörd. Xär hon stall stilla bortom törn-

i)nsken några minuter, lugnade hon sig och kom tillbaka, men
U-193U'.I3. Berg, Siillsijnlii fåglar II.
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på samma sätt som dagen loriil stannade hon uppe vid redet

och hväste med gapande näl)l) medan ögat misstroget gran-

skade [änghögen.

Hon var nu inte endast rädd. Det .syntes pä hela hennes

sätt. Hon var ond.

Båten närmade sig just chi. Det hördes på spofven, och de

båda gässen gingo långsamt nedåt retVet där de försvunno.

När min medhjälpare nu konunit. beslöt jag all länma delta

gäspar i IVed och flyttade mina grejor borl i del gömsle jag

gjort pa en annan del af holmen. Det låg sämre doldt än det

törsta och gasen där hade .stor kull. hvarlör jag knappt vågade

hoppas, alt en så gammal erfaren tagel skulle lata ötVerlista sig.

Men vinden som nu börjat dra frän sydöst låg ifrån boel och

åt mig och det var ju gynnsamt, blott icke gåsen lick infallet

att gå omkring mig på nära håll. På längre afstånd tycktes

fåglarna, så vidt jag kunde förstå, ej ha hjälp af luktsinnet.

Denna gås kunde jag se. när hon närmade sig utifrån hafvel.

Del var rätt god utsikt öfver refvet där, och jag kunde iakt-

taga, all de llesta gässen, när en limma förgall. kommo sim-

mande in från sjön, stego i land på grundvaltnel. där de

länge stannade för alt putsa sig. och slutligen parvis vandiade

upp till sina bon. Men under den linuna jag väntade inträf-

fade någol. som kastade ljus öfver den förra gåsens häflighel.

niir masen kom i närheten.

livad del varit för mås. hade jag af skymten ej kunnal åt-

göra, men nu, medan jag väntade vid gåsboet. kom ovänladt

och imian jag ens blef färdig med kameran en silllrul nedfa-

ranile. log ell gåsägg uv redet och llcig med det helt i näbbet.



HVAD VILLE HAN DÄR?
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I)c IVirsta sckiiiuk-nui \ilk' jaL; iiilr Iro dfl. Min IVircsläll-

iiing i;r<-'|) vWvv den cnsainiiK' liarslriileii jaLi; sctl på relVcl

(lagen löriil. Men dess bätlre kunde jag liär genom en springa

i en iiasl IViiia med oeh say tayeln siilla sig med äiiuel kanske

lemtio steg horl. Han hade gula ben oeii var alltså en sill-

liiil. Del kunde väl \arit al" intresse alt se om han oeksa

iilit upp iigget. men sä långt tänkte jag inte utan sehasade pä

honom, hvarvid han förskräekt Hög sin väg.

Dess bättre voro inga gäss ännu svnliga." Hade de \arit

däi'. hade jag måst liga. Men gåsboel hann fa ännu ett besök,

oeh nu var jag tillreds med kameran. Det \ai" en liskmås

som kom ned på samma sätt som sillmasen. Men han satt

bara siilla \\d redet en stund och sneglade pä de hvita äggen.

Sa Ibr han. och just da varsnade jag gässen komma. Sam-

tidigt visade sig också flera gäss med ungar, men de stannade

ute pä refvet, medan mitt gåspar kom vandrande upp

mellan tufvorna. De tycktes inte märka någonting, och jag

lyckades till och med få en bild af gåskarlen, när han sakta

skred bortom gräset, där för öfrigt fiskmåsen just satt, om
det nu \ar densamme.

Hvad ville sa måsen \i(l redet?

Den gången ansåg jag det blott vara nyfikenhet som dref

honom, men sedan jag pa Källskären lärde känna fiskmåsen

som stal ägg från skräntärnorna är förtroendet slut. All

han står här på kanten af gåsredet är obestridligt och han

har inte så mvcket sämre näbb än silltruten.



OlVfrallt i v;irl(len där grägiiscn liimiits ha människorna

fVingal in deras snui gässlingar ofli hållit dem i fängenskai).

Del linns olaiiga ])erättelser om hima gasnngar. Den ena hai-

trills sa god! hos människorna, alt den stannat kvar, fastän

föräldrarna livar dag lUigit omkring i närheten. Va\ annan

har spi-imgit horl att s()ka de sina. men konmiil tillhaka till

människorna, näi' den säg sig vara ensam. Va\ gäng hittade

man ell (ifvergifvel ägg. (\i\v de vilda gässen rastat, oeh kläekte

det nnder en h(")na. men när nngen blef stor och vildgässen,

som den aldrig sett, om iKislen phijde rymden i)a sin höga

färd, lyfte den skrikande sina \ingar oeh följde med mot

söder. \'ai-krast är väl berättelsen om gässlingen. som följde

med sina vilda h'änder mot hösten, men kom tillhaka hvaije

\ar lill de miinniskor. som \ai"dal den.
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Det var Ivra ^asiinnar som kläcktes en var iir ä<i;<* som

man tagit frän de vilda gässen. Brehm, som återger händel-

sen, berättar att tre af dem lörsvunno, »men en vände niista

var och sedan under hela tretton ar hvarenda \ai' tillhaka till

gården, där hon var u|)[)t'öd(l. till dess hon utehlel' och alltså

väl funnit sin i\öd. Hon kom under dessa tretton ar aldrig

tidigare än den första, aldrig senare än i\en fjärde a])ril. alltså

tlera veckor senare än de öfriga gässen. Få gården visade

hon sig mycket tam, men därutanför var hon lika skygg som

sina vilda likar. Under de första veckorna efter ankomslen

kom hon vanligen hvarje morgon och afton upp till gården

för att få sin mat, stannade väl också en timma eller hall",

men Hög därefter alltid och genast tillbaka till den närbelägna

sjön. så att man trodde att hon måste ha bo därborta. Från

och med den årstid, då de vilda gässen bruka komma ut med
sina ungar, blef hon kvar längre uppe på gården, och senare

up[)ehöll hon sig där ständigt. På aftonen klockan tio höjde

hon sig regelbundet och flög alltid därifrån i samma riktning

mot .sjön. Strax innan hon tlög åstad, lät hon törst h(")ra

enstaka kackel, hvarpå lätena följde allt tätare, tills hon hade

höjt sig, men tystnade så snart hon rikligt fall luft under

vingarna. En gång, när hon i april kom äter. hade hon en

annan gås i sällskap. Båda kretsade högt upj)e i luften. Den

tama sänkte sig ned på gräsmattan, den vilda följde henne

med alla uttryck för fruktan, men höjde sig åter imder häftigt

skrik och llög bort. Hvar gåsen under sommaren tillbragte

nätterna, fick man aldrig reda på. Hon flög hvarje kväll till

sjön, men tidigt om morgonen, ofta klockan tre. såg man
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heniio redan pa färdens gräsvall. Hennes IjorlHygande \ai-

alltid beledsagad I al' skrik. \'i(l alei-konislen var hon lysl.

Pa luislen niol llyllningsliden biel' hon orolig, lylle olla nndci'

ihållande skrik och stannade ej heller sa länge pa garden.

lilidess hon lill sinl iVirsvann och IVirsl kom aler näsla vai'.

Detta i\v nagol bland del \aekrasle oeh renaste som linns

berältadt om människor oeh ett vildl djnr. Hvilken strålande

glädje att sta pä sin gärd en värmorgon och se den skygga

lägeln, som man själl' IVxll npp. komma äter pa slai-ka \ingar

genom rvmden trän sydliga och Ijiii-ran länder och sänka sig

ned till sin värdare 1'ör all äta nr handen som 1'örrl

Ingen fågelunge kan \äl heller \ara sä lockande alt taga

hem och se växa som en al' de sma trygga gnla gässlingarna.

1mi dag fann jag en lilen kull al' dem på den slora holmen

öster om Gotland. Del var en ren händelse. Hela mor-

gonen hade jag gått därute och sökl för all la se en gässling

och få en bild af den. Långt ute i liafvet kunde jag med en

kikare se gamla grågäss. Ett par af dem hade gässlingar med

sig. De voro redan större. Men på holmen syntes inga. Så

öfvergaf jag del och gick ned i tien sänka marken mot sfxlei'.

där del bodde öfver tusen skrattmåsar och var sa l;ill med

de arga fåglarna, all inga andra djur gärna borl vaga sig dil.

Och där hade jag dem plötsligt framför mig — den lilla kullen.

De voro fyra stycken och de gingo stilla ond«;ring och

snappade lile grönt bland lufvorna. som om ingen faia i \ärl-

den komme dem vid. l'örst niir jag kom alldeles intill dem,

tycktes de bli osäkra. De reste på sina korla halsar och

uingo liilaiv lillsamman som l'(")r all scika skvdd hos Inarandra.



»När ingenting hände satte de

sig i en hög mellan tufvorna.»

42— J93U93. Berg, Sällsynta fåglar II.
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När ingenting hände satte de sig i en hög nieHan tiifvorna

och tittade pä mig ibland, men började förresten putsa sina

dun. Dä förstod jag, att vi skulle bli bekanta, och satte mig

också bland tufvorna.

Ofver oss svärmade hela hären af arga skrattmåsar och

längt ut åt alla hall var marken hvittläckig af deras skaror.

Några gulärlor pa tufvorna och en brokig skedanddrake i en

af de små vattenpölarna voro de enda vuxna främmande

fåglar, som syntes inom hela området. Först långt ujjpe

mot de torra sluttningarna sutto fiskmåsarna vid sina

reden.

Det gick en stund. Jag bidade orörlig för att se hvad gäss-

lingarna skulle taga sig för och frågade mig. hur det kom sig,

att vi inte hade kunnat tinna en enda borta på Koggen. när

dessa gingo så öppet här. Då kom där en kråka flygande

nedifrån stranden. Strax efter henne kom en till. Det kom
dagligen ut en hoj) af dem från fastlandet för att röfva ägg

och fågelungar. För fiskmåsarna som bodde glesare redde

de sig godt. Men häi" gick det annorlunda. Så snart den

första kråkan var inom skraltmåskoloniens rågång hade hon

ett par arga fåglar öfver sig. På några sekunder voro de ett

tjog. Kråkan kastade sig behändigt undan, när de sköto ned

på henne. Den andra kråkan som kom efter gjorde på samma

sätt. Men där blef för många fiender omkring dem. At hvilken

sida de vände sig, kom där en ursinnig skrattmås farande.

Det hjälpte inte här med alla flygkonster. De fingo sin skäppa

full i alla fall. och på mindre än en minut voro de förpassade

utanför skrattmåsarnas gränser.
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Da gick (Ici upp fil ljus U)v mig. Del \iw nlllsn (Uirrf)!' jag

sa ofta hade sett grågässen llyga iii)}) jiisl därborta Iran

skratlmåsnrnas vidsträckta sänka. \'issl var det oeksa godt

bete föl- giissen kring vattenpölarna. Del var däi-Rir del

svnlcs sa nivekel spär efter dem. Men del var inlel l\il\el

om all del fanns en annan mening i detta. De sluga

gässen förslodo. att deras sma ungar där hade sk\(ld l()r alhi

liender utom l()i' människan, mot hvilken inget skydd

tinnes - ocli när mimniskan kom oeh de masle lly ut i

haf\'et IV)i- att inte med sin närsaio IVii-rachi sina snui pa den

kala ön, sa lämnade de dem i skrattmåsarnas hägn. Oeh det

var inget ckdigt hägn. Hela förmiddagen, medan jag långsamt

följde gässlingarna. säg jag hur kråkor oeh trutar försökte

komma inom gränsen för all röfva. Det är väl möjligt att nägon

lyckades nappa ett ägg i utkanten, .lag kunde inte varsna det.

Men hvilken väg de kommo oeh hur de än slingrade sig ul-

kasladc blefvo de. Man tycker all gåsungarna skulle ha gom I

sig inför de uppretade skrattmasarnas varningsläten. Andra

små fågelungar ute på kuster och skär hrid^a rätta sig efter

kringboende fåglars signaler, luii' deiasegna töräldrar inte finnas

tillslädes lör all \arna dem [öv en annalkande faia. Men di'

fyra gässlingarna kunde blott \ara nagol dygn ännu och hade

väl inte lärt sig första skrattmasai-na. De pulsade sina gula

dun och sago sig omkring, men n;ii' del strax blef långsamt

reste sig en och började snappa grönt igen.

Då kacklade jag tryggl ot'li sakta, som jag hört gåsen göra

ute på Koggens ref.

De vände opp sina små hufvuden och lyssnade. — Hvad var i\c\'!
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»Dk HlHUAUl-: Il-UKIT SNAPPA GKÖNT

»Kag-ag-ag» — upprepade jag sakta.

Då gjorde den störste, som rest sig för att beta. lielt om.

Han tittade så stort omkring sig. — ^Py-pv-py — » sade han.

Nu stultade också de andra opp och svarade om hvarandra

— »py-py-py»-

Det var som om de bara väntat på detta och som all fara

varit öfver nu, och de började ifrigt snappa grönt, metlan de

alltjämt stilla lockade — *py-py-py>-
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»De följde efter i gåsmaksch »

P;i min liilxa lai;; jag tVamstiipa med k;imer;iii och hade roligt

al dem. Men det var sa stickande grönt ond-iring d;ir. ocii ungarna

voro gida. ocli del är nästan ogcirhgt all ta något utåt" sädana

färger pä en liasligl tagen plåt. Om jag l)lott hade trälTal dem vid

en af vatlenpölarna som läg därborta. Det var ju en lätt sak att

ta dem och bära dem dit. men del iiade förstört hela idvllens

äkthet och det var nu en gäng inte pa del sättet man skulle

jaga med kamera.

I^\")r all la ljuset frän en l);illie sida drog jag mig sakta några
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steg l){)rl r;ikl söder om dem. oeli när de i sin ifver all äta

vände stussen åt mig, kaclclade jag igen lite sakta för att fa

dem att se opp. Men det hade en oväntad verkan. De slutade

att äta och lyssnade efter hvarifran kacklet hördes, och nu

kom den lilla kullen laiiVande rakt åt mig. — De trodde att

det var gåsan!

Då föll det mig in att jag kanske kunde locka hela sällskapet

ut pa äfventyr. Alltjämt sakta kacklande drog jag mig före

dem mol stranden, och de följde efter i gåsmarsch, som om
det varil den naturligaste sak i världen.

sFÖRSTA LILLA VATTENFLIK RUSADE DE NED UTL>:



830

Del var inlc så långl iil till stranden där, oeh sankniarken

var slät och bra att ga uti. Vi rastade här och h\ar. när

någon unge Ijörjade snappa grönt, och jag valde den liiltgang-

naste vägen, som den riktiga gåsan skulle gjort.

Så anlände vi slutligen till stranden.

Helt säkert hade ungarna inte sett det stora vattnel j'(")rut

och de hade väl ännu ingen blick ['öv, att det var större än

vattenpussen upi)e i sankniarken. men bekantskapen beredde

dem ett obeskrilligt nöje. l"\)rsta lilla vattentlik. som sköt

upj) mellan de in ita kalkllisorna. rusade de ned uti. De visste

»HaFSTÅNGEN vak en NV OCH MÄKKEl.IG BEKANTSKAP.»
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»När de kommo ut på fiutt vatten,

blee det ett plaskande utan ända.»

också genast, n här fanns nägol all äla. De borrade med

näbbarna i sni()i;jan och snap|)a(le eller sniadjnren som Ibro

mellan stenarna. De pepo al' förtjnsning och drncko med

nppslj'äckta halsar och äl börder, scmii om de ^elal härma de

gamla läglarnas ahnälta alhar.

Halslången var ocksä en ny och märkelig bekanlskap. De

stannade, när de stötte på den. sandades, undersökte den och

slucko hela hutVudet igenom IVir all söka eller älbarl.

l:l-/fl;,'(W.T. Ilerg, Sälhijntii läijhir II.
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»En hittade pa att i hampa \'ätten.»

N;ir de komiiio iit i)å IVill \;ilteii — ellpailiim (Ijiipl — l)lc"r

(let cll |)laskaiuk' ulan ända. Xii skulle de genasl hälla

sig. En började och de andra niaste strax göra efler. De

stucko hutVndet under, alldeles som gamla gäss. lingo med en

häftig knyek \altnel all rinna ölVer kroppen och resle sig

flaxande med de Uimslånga vingstumparna. För att na hotlen

ställde (le sig pa näsan, med slussen i vädret och IVitterna

plaskande i \tan \'ör all hälla l)alan,sen. \iu liittack' pa att

på änders siilt lram})a vallen IVir all rcira u])p snuirja Iran

botten och sedan lela efter mal i den.



Del \i\v syner som Inarkeii [)enna eller kamera IVirmar att

iitergitVa. OtVer eii stcnliäll upj)e i stranden låg jag på magen,

som jätten i sagan om lillepntt. och skrattade åt ätVentyret.

Då gled en stor skngga öfvcr i\cn s()li)elysla stranden och Jag

sag u[)p. Det var en silltrnt. Han hade sett ungarna. Han

såg ju mig oeksä. men han sag framförallt ungarna, oeh när

jag inte tycktes röra mig Nidare, seglade han närmai'e. Det

såg ut som om han g;u'na \elat försöka ta en af dem, om
han l)lott kommit at. .lag hlef liggande orörlig fiir att se.

Gässlingarna tycktes inte märka honom. De håra hlaskade

»De lill.DADE GÅSRAD OCH SIMMADE TYSTA MOT LAND.»
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sig och s(')kli' mal. Da säiikle liulcii sii; oc-li slog till pa fii

sten cll slvckc iil i sjön. Iran Inilkcn han kunde hälla etl

öga pa oss uppe vid slianden. IJi skräll niasc. som kom IVirbi.

sköt skriinande ned ölVer honom. Del \ar oeksa etl leeken.

Triilen Ixlle bcsxärad oeh llcig horlal siraiiden. men xiiiide

slrax och kom lillhaka. Da kaeklade jag sakla igen oeh IVir-

söUle la den lon. som vildgfisseii \aina med.

Del Kekades \äl inie genast. (i;issliiigarna tittade l)ara np|)

oeh loi^tsalte sen med sill iliiga i^övn. Det \ar niislan synd

all sl()ra dem. Men solen iiade llyltat sig ett godi st veke

sedan \i ixiiiade. Äter kaeklade jau (».'h ton, tonen niillare.

I)lC TRÄ.VCDl-; .SIG IKIUGT INTILL IIV.ULXN-

DUA, NÄU DI-: SKLLI.I-: II'P BL.ANIJ STE.NAIiNA.»
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I GÅSMARSCH LARFVADE VE L 1'1' ÖFVER DEN KALA STRANDEN.'

De slutade genast med l)laskel därute och tittade sig om-

kring. De tycktes pa en gaug törsta all de voro långt ute pa

lialVet — fem steg trän land. Och när kacklet kom igen och

kallade, bildade de gasrad. som det är sed inom deras släkte,

och simmade tvsta mot land. De trängde sig ifrigt intill hvar-

andra, när de skulle upp bland stenarna. Kanske de sågo truten

nu. Han seglade äter öfver oss. Han undrade \i\\. h\ar den

kaeklandc gåsan fanns. Men gässlingarna hcirde att hon \ar

pa land och i gasmarsch larfvade de upp öf\er den kala
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slriiiidcii iiiol mas;ii'iias saiikii nuirk. dil kacklcl luirdes <fa löir

(1cm. Fiirsl när del iiilc luirdes längre stannade de. Da voro de

inne under de arga måsarnas hägn. De samlades i en Ik')!!;

och j)ei)() villrådigt, men när kacklet blef stilla och trvggl.

som det varit IVnst. tyslnade de och krcipo iKijda ihop alla

rvi'a vid en lulxa.

De hade vandrat en läng väg på sina korta l)cn. De hade

sed sj()n för föi-sla gängen och hlaskat i dvn och npplelNal

nnderhaia ting. Och nu voro de trötta och \ille sol\a. Da

smög jag stilla bort ilran dem och npprei)a(le l^saias Tegnérs

l)er()mda harnavers —

— ^Suf söll. lille (jcisiingL', nii . .
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