
Tjädrar anamma
Det råder en speciell mystik kring tjäderspel*. Vårt största 

skogshöns genomför varje vår en uråldrig parningsrit djupt inne i 

trollskogen. Att på plats få bevittna detta sägenomspunna skåde-

spel är något som många säkert önskar sig, men få har upplevt. 

Kanske beror det på att en lyckad tjäderskådning måste föregås 

av tålamodskrävande förstudier och upprepade, ”besvärliga” 

övernattningar i gömslen. Kanske tror man också att tjädern i dag 

är en sällsynt fågel, som bara finns i Bergslagens eller Norrlands 

storskogar. Så är det inte alls. Bara några enstaka mil utanför 

Uppsala har vi flera aktiva tjäderspel, där de magnifika tupparna 

möts varje år för att göra upp om vem av dem som skall få para 

sig med alla hönor. Jag har haft nöjet att under den senaste tio-

årsperioden bevista några uppländska tjäderspel, och jag ser hela 

året fram emot när jag får övernatta i mina tjädergömslen. Att på 

våren kunna uppleva kvällen, natten och framför allt gryningstim-

marna i en riktig skog, kryddat med ett spännande tjäderspel, är 

för mig högsta livskvalitet. 

* Tjäderspel och tjäderlek är synonymer för benämning av såväl själva parningsspelet som den geografiska 
spelplatsen. Google säger att ordet tjäderspel används ungefär sju gånger oftare än tjäderlek i digitaliserad text.
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A1-tuppen fyrar av hela sitt 
spelregister. Här står han på  
sin bästa spelscen och sisar  
inför åtta förväntansfulla hönor 
varav sex har intagit parnings-
ställning. (05.33. 6400, 300, 6,3, 
1/160). 

DIREKT UR TJÄDERDAGBOKEN
Ett av mina bästa tjäderspel inträffade den 20–21 april 2014. 
Jag kommer iväg lite sent från Uppsala och när jag 18.35 
närmar mig spelplatsen ute på myren skrämmer jag upp 
en tupp som sitter bara någon meter framför ingången till 
gömslet. Han flyger förstås iväg, men jag tror att han kom 
tillbaka lite senare.

I väntan på gryningen
Under kvällen ligger jag i gömslet och lyssnar till storskogens 
alla ljud. Kanske läser jag samtidigt en god bok i pannlampans 
sken. Plötslig brakar det till och jag hör ett kraftigt vingbuller 
alldeles utanför gömslet. Det är en tjädertupp som kommer 
inflygande med tunga vingslag. När han slår sig ned på sin 
nattkvist avslutar han som vanligt med en serie märkliga rap-
ningar, som hämtade från dinosauriernas tid. Han tillbringar 
alltid natten i en större tall i nära anslutning till spelarenan. 
Strax följs den första tuppen av fler, och jag kan snart räkna 
in alla spelets huvudaktörer. Den här kvällen noterar jag sex 
”tuppincheckningar” mellan klockan 19.05 och 20.10. Det 
händer att tuppar sätter sig mycket nära gömslet. Då måste 
jag släcka pannlampan. 

Rätt som det är kommer också en tupp gående över 
myren med varsamma steg. Jag vet att han är hela spelets 
”alfatupp”, så jag kallar honom A1. Förra året var han ensam 
om att para sig med alla hönor på sin favoritplats (spelscen) 
mitt framför kameran. Nu är han tillbaka på samma lilla 
renlavsklädda berghäll mitt ute på myren. Halsfjädrarna har 
han burrat upp som om han redan nu var beredd på att bli 
utmanad. Han poserar en stund men lättar snart och flyger 
mot sin nattkvist längre ut på myren.

Den här natten sover jag oroligt, kanske på grund av 
för mycket kvällskaffe eller beroende på mina höga för-
väntningar inför morgondagen. Det är ju varmt, vindstilla 
och alldeles klart väder, idealiska förutsättningar för ett bra 
tjäderspel.

Skogen vaknar
En taltrast inleder morgonserenaden och jag antecknar 
klockslaget 03.45. Strax ackompanjeras han av en rödhakes 
kvillrande sång. Det är fortfarande kolmörkt när bullriga 
vingslag och ljudliga dunsar plötsligt hörs utanför gömslet. 
Den som inte vaknat innan, gör det när tupparna lämnar sina 
nattkvistar och tar mark på spelplatsen. Omedelbart efter 

Med lite tur kan man fånga 
tuppens andedräkt i motljuset.  

Tjädrar anamma

STURE HOGMARK, 
TEXT OCH FOTO



18  FÅGLAR I UPPLAND  1  2015

landningen utstöter de först sitt rapande läte, och strax därpå 
inleder de sitt säregna spel. Det innehåller de tre välbekanta 
delarna: cirka tio stycken knäppningar i accelererande tempo, 
en ljudlig klunk och som avslutning ett sisande läte. En hel 
sådan sekvens tar drygt fyra sekunder och upprepas med 
sex till tio sekunders intervall. Under sisningen, som varar 
cirka tre sekunder, sträcker tuppen nacken bakåt, skakar på 
huvudet och blundar. Klunken eller ploppet låter som när 
man drar korken ur en flaska, och är det läte som hörs längst, 
kanske upp till 150 meter. Det kan utnyttjas för att uppskatta 
antalet tuppar som deltar i hela spelet. Knäppningarna och 
sisningen är betydligt ljudsvagare.

Den här morgonen noterar jag den första tjäderklunken 
04.00. Att rödhakar och trastar fungerar som ”tjäderklockor” 
känner ju många till. Det är inte heller ovanligt att både 
sparv- och slaguggla redan avslöjat sig under efternatten. 
Ljudbilden bakom det uppländska tjäderspelet komplet-
teras ofta av tutandet från både sångsvan och trana, bubblet 
från ett närbeläget orrspel och karakteristiska flyktläten från 
morkulla, enkelbeckasin och kärrsnäppa. Erik Rosenberg ger 
en mustig beskrivning av sina upplevelser kring tjäderspel i 
Kilsbergen i sin bok Uvberget och tjäderskogen från 1937.

Snart anar jag fem tuppar runt gömslet. I början syns bara 

Strax efter att de första mjuka 
solstrålarna nått marken är 
färgåtergivningen som bäst. 
Här sisar A1 i morgonsolen. 
(06.43. 1600, 300, 3,2. 1/320). 
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A1 tar sats för att mota bort en 
rival. Han burrar upp halsfjäd-
rarna och vrider sin solfjäderfor-
made stjärt nästan parallell med 
kroppen, allt för att se så stor ut 
som möjligt. Vingarna släpar han 
i backen. 

hur de vita fläckarna på deras vingknogar rör sig fram och 
tillbaka på spelplatsen, men snart framträder deras siluetter i 
det tilltagande gryningsljuset. Jag håller fortfarande gömslets 
fotogluggar stängda och öppnar dem inte helt förrän det är 
dags att fota, vilket ännu kommer att dröja drygt en timme. 
I stället tar jag det lugnt, dricker mitt kaffe, äter några smör-
gåsar och bara njuter av konserten utanför gömslet.

Dambesök på morgonkvisten
När jag strax efter klockan fyra kikar ut genom fotogluggen 
mot A1-tuppens favoritscen, ser jag att han redan har samlat 
på sig en ansenlig skara damer, som mest räknar jag in åtta 
stycken. A2 och A3 är två andra tuppar som också gärna 
poserar på varsin berghäll inom synhåll från mitt gömsle. 
De är inte lika framgångsrika men blir ändå inte helt utan 
dambesök. Hönorna är synnerligen parningsvilliga och jagar 
A1-tuppen runt, runt i hela hans revir under flera timmar, 
men utan att han kommer till skott en enda gång. Ibland är 
de mitt uppe på favoritkullen, ibland långt nere i riset. 

En oförglömlig morgon förra året (2013) såg jag A1 para 
sig flera gånger, men idag ville han alltså inte vara med på 
noterna. Innan hela föreställningen är över, hinner solens 
strålar sila ned på marken och ge mig många fina bilder. Det 
är i det tidiga solljuset som tjädrarnas färger framträder som 
allra bäst. Hos tuppen kontrasterar det blågrönskimrande 
bröstet och de bruna vingarna vackert mot halsens och 
stjärtens mörkt koboltblå färg, och den röda tuppkammen 
är som pricken över i. Hönornas färgskala är mildare. Deras 
bröstfjädrar lyser i en blandning av gult, orange och engelskt 
rött, medan resten av fjäderdräkten är kamouflagefärgad i 
olika nyanser av ockra och umbra.

Då och då letar A1 och hans 
hönshov upp en liten glänta nere 
i myren där de får vara i fred en 
stund. Så här ser tjäderspel ofta 
ut från ett gömsle. (06.43. 800, 
300, 2,8, 1/400).
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Bild5: Bild6: Den nya gångvägen till gömslet. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län
Bild7: Entrébyggnadn vid Hårby innan informationsskyltarna kom upp. Foto: 
Bild8: Infoplats för barnen. Foto: Länsstyrelsen Uppsala län

Ett par yngre tuppar, som ännu inte etablerat egna revir, 
stryker omkring hela tiden, men på behörigt avstånd från de 
äldre. Ungtupparna utgör tydligen inget hot utan får vara i 
fred. Rätt som det är ger sig emellertid någon av seniortup-
parna ut på ”rännarbanan” för att testa var A-grannens revir-
gräns går. När revirhävdande tuppar kommer nära varandra 
mäter de gärna sina krafter i veritabla slagsmål, men den 
här morgonen inskränker de sig till att på nära håll stirra 
varandra i vitögat. 

Jag har många gånger bevittnat betydligt hårdare och 
ljudligare fighter där tupparna klappat på varandra med 
sina kraftiga vingar. Smällarna hörs långväga. Första gången 
jag hörde ett rejält tuppslagsmål, trodde jag att det var en 
lastbil som skumpade fram på en närliggande skogsväg med 
några lösa plankor på flaket.

Spelet avtar successivt, och framåt 9-tiden går eller flyger 
de flesta tuppar och hönor iväg åt var sitt håll. En ensam 
tupp dröjer sig kvar ute på myren. Det här blev ett av mina 
bästa tjäderspel hittills.

SKÅDARTIPS − Var spelar tjädern?
Man hör ofta talas om spelgalna tjädertuppar som till och 
med ger sig på folk, men en normal tjäder är oerhört skygg, 
och att man kan smyga sig på en spelande tjäder under 
spelet, bara man är försiktig och endast förflyttar sig under 
sisningen, är en seglivad myt. Jag har försökt och samtidigt 
lärt mig att om man skrämmer en spelande tjäder, kommer 
han inte tillbaka samma morgon. 

Tjädern är en stationär fågel. Wegge et al har genom 
att förse norska tjädertuppar med GPS-sändare visat att de 
dagtid under spelsäsongen helst uppehåller sig inom var sitt 
tårtbitsformat ”dagrevir” (≤ 300 m) med spetsen riktad mot 

Nu lyser solen på spelplatsen 
och A1 är tillbaka på täppan 
och spelar vidare inför sina 
förväntansfulla höns. (07.15. 
640, 420, 4,0, 1/400). 

Men den som kommer för 
nära åker på en rejäl omgång. 
(05.43. 1600, 300, 2,8, 1/25). 

När parning pågår vågar sig 
rivalerna nära. 
(27/4 2013, 05.32. 1600, 300, 
2,8, 1/25). 
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spelplatsen. Resten av året befinner de sig inom samma revir, 
men nu utsträckt till någon kilometer, fortfarande med den 
smala änden mot spelarenan. Min erfarenhet är att de upp-
ländska tjädrarna uppträder på liknande sätt som de norska. 
Det betyder att om man får syn på en tjäder, till exempel när 
man är ute och plockar bär eller svamp på hösten eller kör 
bil på en skogsväg, så finns det säkert en spelplats i närhe-
ten. Om den omkringliggande skogen inte är alltför tät och 
uppvisar en mosaik av mossar och oavverkade skogspartier, 
helst med en blandning av tall och gran och gärna med inslag 
av berghällar, så ökar chansen avsevärt. Detta är nämligen 
tjäderns favoritbiotop.

Tjäderspelet i Uppland inleds i början på mars. Råkar det 
falla lite nysnö i slutet av mars eller början av april kan man 
ta sig till området för den förmodade spelplatsen, och med 
lite tur se spår efter spelande tjäder och även uppskatta var 
spelets centrum ligger. 

Ett uppländskt tjäderspel sker helst i ett relativt glest 
beskogat myrområde, där renlavsklädda berghällar sticker 
upp här och var. Spelets alfatuppar väljer gärna ut sådana 
hällar att posera ifrån. 

Placering av gömslen
Gömslet placeras helst ut redan i slutet av mars så att 
tjädrarna får tid att vänja sig vid det. För att inte störa dem 
under spelet, bör man inte sätta gömslet närmare tupparnas 
spelscener än 40 meter. Råkar man sätta gömslet mitt på 
en spelscen blir tuppen skrämd, och det kan dröja flera år 
innan någon ny tupp intar samma revir. Undvik också att 
sätta gömslet alltför nära någon ”rännarbana”, det vill säga 
den osynliga stig som tupparna gärna tar när det vill testa 
grannens revirgräns. Eftersom avståndet mellan olika tuppars 
spelscener är ganska stort, typiskt 35–60 meter, och den 
omgivande skogen även på kringliggande myrmarker ofta 
är ganska grov och tät, är det svårt att placera gömslet så att 
man samtidigt har bra uppsikt över fler än en spelscen. 

Förutom spårstämplar så är ett 
säkert tecken på tjäderspel att 
tuppen släpar sina vingar i snön. 
(Bilden är tagen 18/3 2014). 

Den här nyfikna ungtuppen be-
traktar fotografen på nära håll. 
(08.26. 1000, 420, 4,5, 1/640). 

Ett uppländskt tjäderspel sker 
helst i ett relativt glest beskogat 
myrområde, där renlavsklädda 
berghällar sticker upp här och 
var. Spelets alfatuppar väljer 
gärna ut sådana hällar att 
posera ifrån.
Olja på duk, Sture Hogmark.
(Bilden är beskuren).
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När måste man inta gömslet?
Framåt kvällen lämnar tupparna sina dagrevir och går eller 
flyger närmare spelets centrum. Efter en stund sätter de sig 
på sin nattkvist i någon större tall, och då är de till att börja 
med mycket varska. Man måste alltså helst vara inkrupen i 
sitt gömsle redan innan tupparna ”checkar in”, vilket de gör 
mellan klockan 18 och 21. Med lite säkerhetsmarginal bör 
man vara i gömslet före kl 18. Råkar man skrämma iväg en 
tupp som redan ”träat” är det inte säkert att den kommer 
tillbaka samma kväll. För att störa spelet så lite som möjligt, 
bör man inte heller krypa ut ur gömslet på morgonen förrän 
alla tjädrar lämnat lekplatsen.

Tjäderfotografering
Efter den 15 april kan tjäderspelet inledas redan klockan 
03.00. Då är det fortfarande kolsvart ute. Trots att dagens 
digitalkameror är väldigt ljuskänsliga, dröjer det från en 
och en halv till två timmar innan ljuset räcker för att ta bra 
bilder. Under min bästa tjädermorgon 2013 med sex tuppar, 
sex hönor och fem parningar kunde jag börja fotografera 

Man bör vara inne i gömslet när 
tupparna anländer till spelplat-
sen. Som synes varierar tiden 
för kvällens första ”tuppin-
checkning” mellan ca 18 och 21. 

Tiden när tjäderspelet börjar  
respektive slutar varierar starkt 
beroende på vädret. Den 
streckade kurvan visar  
när ljuset är tillräckligt för  
fotografering.

 Spelet börjar       Spelet slutar                 Första fotot
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omkring 04.30. Redan 05.20 var parningarna avklarade och 
hönorna hade nöjda tagit till vingarna. De flög först de upp 
i ett närliggande träd och satt där någon minut innan de 
försvann från spelplatsen. 

Till de flesta bilderna i den här artikeln har jag använt 
Canon 5D Mk III med objektiv Canon ES 300/2,8 IS och 
ES 1.4x Mk III extender. För att undvika imbildning på 
frontlinsen har jag en ”daggvärmare” runt teleobjektivet. Den 
består av ett tunt tygband med motståndstråd som värms 
upp när det kopplas till ett 12 V batteri. Under några av 
bilderna finns tidpunkt när fotot togs, ISO-tal, brännvidd i 
millimeter, bländare och slutartid redovisade i nämnd ord-
ning. Alla bilder är beskurna. 

Eftersom det tar tid att rikta om ett stativ med en tung 
teleobjektivförsedd systemkamera i ett trångt gömsle − råkar 
man skaka till gömslet eller sticka ut objektivet kan man vara 
säker på att tjädern tar till vingarna – så rekommenderas 
också en mindre långzoomande kompaktkamera för plötsliga 
scenförändringar.

Tjädrar har utomordentligt god syn, varför man bör lägga 
ned extra möda på att ordna så att fotogluggarna kan öppnas 
med minsta möjliga förändring av gömslets utseende. Jag har 
löst problemet genom att tillverka egna tygöppningar som jag 
fäster i köpegömslets större öppningar. När de är stängda ser 
de ut som runda svarta hål. Tanken är att de fortfarande skall 
se stängda ut när jag har dem öppna. Man får förstås vara 
extra försiktig om man har flera gluggar öppna samtidigt.

När spelar tjädern?
I Uppland pågår tjäderspelet som intensivast från omkring 
den 10 april till 10 maj och kulminerar under hönveckan 

En tjäderspelsplats någonstans i 
Uppland. Röda cirklar markerar 
spelscener för de tre tupparna 
A1, A2 och A3. De ligger alla på 
små berghällar i eller vid kanten 
av myren. Avstånden i meter 
mellan dem och de båda göms-
lena är indikerade. De streckade 
linjerna markerar gränserna för 
A-tupparnas spelrevir.

Tuppslagsmål
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då även tjäderhönorna besöker spelplatsen. Det gör de bara 
under några enstaka dagar kring den 15 till 30 april, tidigare 
vid milda vintrar och senare vid kalla. Jag har betygsatt alla 
mina tjädermorgnar efter en skala 0 till 10 där 10 betyder att 
jag upplevde ett intensivt spel med flera tuppar och hönor 
närvarande, medan 0 är betyget när spelet uteblev helt. Vid 
snöfall, regn eller hård blåst är det ingen idé att åka på tjäder-
spel, då ställer de in hela föreställningen. Andra orsaker till 
uteblivet eller plötsligt avbrutet spel kan vara kringstrykande 
predatorer typ lodjur, räv, duvhök eller människa. Under 
mina 55 uppländska tjäderexkursioner har spelet uteblivit 
helt vid cirka 15 procent, och då har jag ändå valt att inte 
utmana ödet under blåsiga, regniga och kalla dagar.

Vanligtvis går spelet i vågor. Det inleds alltid med en in-
tensiv period strax efter det att tupparna tagit mark, men kan 
också plötsligt avstanna helt. Tupparna kan sitta blickstilla i 
mer än en halvtimme, men när så någon av dem återupptar 
spelandet, kommer snart alla de andra också igång. Ett mer 
kontinuerligt spel förekommer bara när det är hönor i när-
heten. Då blir tupparna ofta exalterade, tar täta luftsprång 
och gör allt för att pocka på hönornas uppmärksamhet. 

Nu frågar du naturligtvis var mina tjäderspel finns. Själv 
fick jag reda på de två bästa genom en av mina spelkam-
rater på nyckelharpa, Bernt Bergqvist, så mitt svar blir lite 
skämtsamt att om du lär dig spela nyckelharpa, så avslöjar 
jag dem gärna.

Lycka till med tjäderskådandet! 
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Betyg (1−10) på alla mina 
55 övernattingar i den upp-
ländska tjäderskogen under 
åren 2005–2014. Blå prickar 
= enbart tuppar synliga, gula 
prickar = även hönor närva-
rande. Vid 8 tillfällen (≈15 %) 
uteblev spelet helt. Spel-
kvalitén är starkt väderbero-
ende. Under ett och samma 
år är hönveckan kompri-
merad till 3–5 dagar.  Efter 
den 5 maj är spelet tämligen 
avslaget, och ”rönnlöven är 
stora som tjäderfötter”.


