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Få fågelläten är så välkända som gökens 

biologi, som innebär att arten saknar ett be-
gränsat och fast revir, är det svårt att avgöra 
hur många ropande gökar det rör sig om. 
Är det flera som ropar, eller kanske en enda  
individ som flyttar omkring och låter höra 
sig inom samma område?

I samband med de olika inventeringar, 
som används för övervakning av landets 
fågelfauna, är göken ett problem av ovan 
nämnda skäl. Som intresserad av att veta 
hur många individer av en art det kan finnas 
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inom ett visst område eller trakt, gjorde jag 
ett försök att bedöma detta för gökens del 
efter en nattsångarsväng på cykel i Orkesta 
och Frösunda socknar natten mellan den 5 
och 6 juni 2014. 

När det började ljusna på allvar, gick 
hemfärden genom nämnda socknar och vi-

tätort via Tallhammar – Rosendal – Kyrkviken. 
Den tidiga morgonen var ovanligt ljum för att 
vara denna tid på året, och det var närmast 
helt vindstilla. Fåglarna sjöng som besatta, 
och gökar ropade oupphörligt från flera håll 
vid halv tretiden.

Under färden ned mot Vallentuna gjorde 
jag täta stopp, och de ropande gökarna 
pejlades in i markerna bakom mig, medan 

bedömning var att de galande gökarna i den 
stilla morgonen kunde höras på ett avstånd 
av minst tre kilometer. Så fortsatte färden ned 
mot Vallentuna, som nåddes vid femtiden. Då 
hade intensiteten i gökarnas ropande minskat 
betydligt.

Bedömningen blev att minst nio, troligen 
tio, olika ropande gökar hade hörts från de 
stopp som jag gjorde längs den aktuella färd-
vägen. Dessa sannolikt tio noterade individer 
hördes inom ett område längs färdvägen som 
uppskattades ha en yta av cirka 55 kvadratki-
lometer, bestående av ett omväxlande land-
skap med relativt mycket odlad, öppen mark 
omgiven av större och mindre skogsområden. 
Detta ger en täthet inom det aktuella området 
av knappt 0,2 ”par” per kvadratkilometer. Den 
av Sveriges Ornitologiska Förening tämligen 
nyutgivna boken Fåglarna i Sverige – antal 
och förekomst anger en täthet av 0,1–0,3 
”par” per kvadratkilometer inom en närmast 
liknande landskapstyp.

Rent subjektivt anser jag att göken under 
senare år har blivit vanligare i Vallentunatrak-
ten och Angarnområdet, än den var för några 
decennier sedan.

Under en dryg månad förgyller göken som-
maren med sitt karaktäristiska rop, kanske det 
mest kända av alla svenska fågelläten. Men 
sångperioden varar bara en dryg månad. Redan 
i början av juli upphör de mest ihärdiga att 
ropa för att förbereda sig inför flyttningen till 
tropiska Västafrika.
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