”

Stopp, lyssna!
Någonstans genom
bebyggelsen och den
brusande bakgrundsmattan av ljud når en fin,
knappt hörbar, flöjtande ton
trumhinnan.

”

Koltrasten

– skogsfågeln som blev
stadsbo och folkets favorit
JAN WÄRNBÄCK

Hona koltrast, Turdus merula. Uppsala, december 2014.

Stopp, lyssna! Någonstans genom bebyggelsen och den brusande bakgrundsmattan
av ljud når en fin, knappt hörbar, flöjtande
ton trumhinnan. Det är bara slutet på februari och ännu har inte våren kommit riktigt
– eller har den? Jo kanske, för där hörs den
igen, den klara flöjtningen, och nu lite tydligare och med en avslutande drill. Och visst,
däruppe på taket syns tydligt siluetten av den
fågel som mer än någon annan har charmat
sin mänskliga omgivning och som inte bara
en gång, utan två, blivit utsedd till Sveriges
nationalfågel – koltrasten.
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Men vem är då denna fågel, som så tydligt
gör intryck på sin omgivning att en majoritet
av det svenska folket vill ha den som symbol
för landet?

Den ensamma koltrasten
Koltrasten, med det latinska namnet Turdus
merula, beskrevs och namngavs av Carl von
Linne 1758 i hans världsomdanande verk
Systema Naturae.
Att arten fick namnet merula avspeglar
tydligt hur föränderlig vår värld kan vara.
Merula betyder nämligen ensam och vid

tiden för Linnés verk påträffades koltrastar
i stort sett endast i skogsmark långt bortom
mänsklig bebyggelse.
Den hade ett beteende som i människors
ögon sågs som skyggt och – kan man anta −
just ensamt. Fortfarande idag lever en stor del
av landets uppskattningsvis 1,8 miljoner par
koltrastar i skogsmark, men en inte oansenlig
andel har också hittat nya miljöer i städernas
villaträdgårdar.
Men att skogen fortfarande är viktig för
koltrasten avspeglas tydligt i artens utbredning i landet. Man hittar den i hela södra
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delen och en bra bit upp i Mellansverige och
längs Norrlandskusten.
Längre inåt landet i norr blir förekomsten
mer sparsam för att sedan öka något i fjällbjörkskogen. Antalet koltrastar har ökat
under de senaste 30 åren och arten har även
expanderat kraftigt norrut.
Det är inte osannolikt att den under
de kommande årtiondena kan komm a
att utvidga sitt utbredningsområde ytterligar e. En sådan trend kan komma att
förstärkas av klimatet, som förutspås bli allt
varmare.
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Koltrasten i världen
Globalt är koltrasten spridd i hela Europa
och över Asien ända bort till Kina. Men arten
finns också i många andra delar av världen,
långt utanför sitt naturliga utbredningsområde. När européerna erövrade världen hade
de nämligen en vana – eller ovana – att ta
med sig arter hemifrån till de nya platser där
man nu skulle bosätta sig. Detta har medfört
stora förändringar för både flora och fauna i
många delar av världen. För koltrasten har det
inneburit att arten nu också finns på både Nya
Zeeland och i de södra delarna av Australien.
Över det enorma område, som utgör
koltrastens naturliga utbredning, ändras
fåglarnas morfologi, det vill säga utseende
och kroppsform, en aning. Ju längre österut
i dess utbredningsområde man tar sig, desto
större blir individerna och de får dessutom
en blekare färg med tydligare gråton, för att
längst i öster återta den svarta färgen. Därför
har koltrasten delats in i ett antal raser. Den
av Linné beskrivna rasen, den så kallade nominatrasen, är den koltrast som vi har i Europa,
och som vi är vana att se och höra.

Att känna igen en koltrast
Hanen av ”vår” koltrast har svart fjäderdräkt
och tydligt gul näbb och en gul ring runt
ögat. Honan går mer i brunt och kan vara
lite spräckligt rosttonad på bröstet och med
ljusare strupe. Hennes näbb är mörkbrun men
hos äldre honor kan den ha viss dragning åt
orange. Ungfåglarna av båda könen är bruna
och vissa kan vara ganska kraftigt spräckliga i
brunt och nästan orange på bröstet. I början
kan det vara svårt att se om dessa fåglar är
hanar eller honor men redan tidigt under
första hösten kan det gå att skilja könen åt.
Hanarna har nu fått svarta fjädrar i dräkten
men det är först till följande höst som alla bär
en enhetligt svart färg.
Risken att förväxla koltrasten med andra
arter är liten. Den enda av Sveriges trastar,
som man möjligtvis kan missta för en koltrast,
är den betydligt skyggare och fjällhäckande
ringtrasten, som på sin väg norrut passerar de
södra delarna av landet i april−maj. På hösten
ses den mer sällan. Färgmässigt är både hanar
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Hane koltrast, Turdus merula. Värmdö,
juni 2011. FOTO: ANNA LARSSON/WWW.ANNASNATUR.SE

”

Hanen av ”vår” koltrast
har svart fjäderdräkt och
tydligt gul näbb och en gul
ring runt ögat. Honan går
mer i brunt och kan vara
lite spräckligt rosttonad
på bröstet och med ljusare
strupe. Hennes näbb är
mörkbrun men hos äldre
honor kan den ha viss dragning åt orange.

”

och honor av ringtrast lika koltrasten men,
som namnet antyder, har de en karaktär som
är slående och skiljer arterna åt – en stor vit
eller ljust beige halvmåne på bröstet. Någon
sådan har aldrig koltrastar.

Koltrastens (v)år
För att lära känna vår nationalfågel mer på
djupet kan vi ta oss friheten att följa koltrastens år med start vid den mest hektiska
tiden i alla fåglars liv – våren. Det är nu revir
ska mutas in och försvaras, partner ska hittas
och konditionen slipas så att paret kan klara
av äggläggning, ruvning och uppfödning av
en ny generation.
För koltrastens del är häckningsstarten
mycket beroende på var i det stora utbred-

ningsområdet den befinner sig, och där
dagsljusets varierande längd, temperatur och
snöförhållanden spelar avgörande roller. I
södra Sverige börjar hanarna hävda sina revir
ordentligt redan i mars och de allra tidigaste
paren påbörjar sitt bobygge redan då. I de
norra delarna av landet ligger trastarna upp
till två månader efter sina sydliga artfränder.
Placeringen av boet varierar kraftigt
beroende på den mängd olika miljöer som
koltrasten har tagit i besittning. I skogsmark
byggs boet i de flesta fall tätt intill en trädstam eller i en tät gran skyddat mot insyn från
möjliga ovälkomna gäster i jakt på ägg och
ungar. Andra placeringar kan vara i en rotvälta
eller på en utskjutande hylla i en bergvägg. I
takt med att koltrastarna flyttar allt närmare

mänsklig bebyggelse, blir också placeringen
av deras bon alltmer okonventionell. I cykelkorgar, balkonglådor, uthus, skatbon, ett par
oanvända skor eller om balkongdörren står
öppen för länge, kan det till och med hända
att koltrasten hittar en plats i bokhyllan
i vardagsrummet.
Om koltrasthonan lagt sitt bo på en så
olämplig plats att det behöver flyttas, är det
nödvändigt att lägga det alldeles i närheten.
Men det är självklart att föredra om man kan
klara sig några veckor till utan denna åtgärd,
men ska båten i sjön kan det naturligtvis vara
en knivig avvägning. Vad gäller störning från
oss människor, så klarar koltrastarna det mesta
och behöver inte föranleda att man försöker
flytta boet.
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Koltrastmiljöer
Det är svårt att säga vad som är en typisk miljö för koltrasten
eftersom man hittar den i de flesta biotoper, men generellt verkar
en mer lövdominerad mark föredras framför rena gran- och
tallskogar. Snåriga områden lockar koltrasten eftersom dessa
erbjuder gott skydd och möjlighet att hitta föda. Med tanke på
detta så är det lätt att förstå att den även dras till miljöer nära
människor och då särskilt till äldre villaområden där buskar och
träd hunnit växa upp ordentligt och välklippta gräsmattor erbjuder
lämpliga ytor för födosök. Det är också i dessa miljöer som det är
allra tätast mellan koltrastparen. Det finns beräkningar som uppger
att det till exempel i Malmöregionen finns 102 par/km2 och i Visby
130 par/km2. Men allra tätast lever koltrasten i tre områden runt
Lund med i genomsnitt 240 par/km2. Detta kan jämföras med
typiska tätheter i skogsmiljöer, som beräknas vara 15−30 par/km2.

Hona koltrast, Turdus merula. Uppsala, december 2014.

Mot en ny generation
Lika påhittiga som koltrastarna är vad gäller boets placering, lika traditionella är de
beträffande dess utformning. Det yttre vävs
samman av torra kvistar, mossa och torrt gräs.
Själva boskålen formas och muras av jord och
lera för att sedan kläs med torrt gräs och blad.
När honan har byggt färdigt boet, lägger hon
de fyra eller fem äggen under loppet av lika
många dagar och ruvar dem sedan de följande
två veckorna. Under denna tid kan hanarnas
sångaktivitet öka, eftersom vissa passar på att
försöka locka till sig ytterligare en hona eller
bara vill befästa herraväldet över sitt revir.
När ruvningen väl är avklarad och ägggen kläcks, börjar den mest intensiva delen
av häckningscykeln – att hitta tillräckligt
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med föda för att tillfredsställa de ständigt
skrikande och hungriga fågelungarna. Hanen
och honan hjälps åt att mata och detta är
ett slitsamt arbete. Maten hittas framförallt
på marken och består av allehanda maskar,
snäckor och olika larver. Fågelungarna växer
fort och redan efter tio till elva dagar lämnar
de boet. De är då inte riktigt flygfärdiga och
den fortsatta matningen sker i den närmaste
omgivningen.
Att ungarna lämnar boet innan de är helt
flygfärdiga är ett beteende som koltrasten delar
med flera andra arter. Man säger att ungarna
är borymmare. Samma strategi utnyttjar till
exempel stenskvätta och sånglärka, vars ungar
försvinner från boet innan de kan flyga. Boets
placering för alla dessa tre arter skiljer sig åt

väsentligt. Stenskvättan placerar sitt bo dolt
i en stenmur eller stenröse, medan sånglärkan
bygger sitt enkla rede på åkermarken under
bar himmel. Avsikten med beteendet är för
arterna dock densamma – att göra det svårare
för rovdjur, så kallade predatorer, att hitta ungarna och framförallt att inte alla ungar riskerar
att förloras vid ett och samma tillfälle.
Koltrastens ungar matas även fortsättningsvis under ytterligare någon vecka innan
de lämnas att klara sig på egen hand. Ofta är
det endast hanen som hjälper ungarna att hitta föda under den sista tiden, då honan redan
ligger och ruvar på en andra kull. Beroende
på var i landet och i vilken miljö koltrastarna
finns, så lägger de från två och upp till fyra
kullar under en häckningssäsong.

FOTO: YNGVE HARELAND

Efter häckningsbestyren
− nya kläder
Men långt ifrån alla häckningar lyckas. Det
är inte ovanligt att koltrastens ägg eller ungar
rövas av en så kallad bopredator. För koltrastens del kan olyckan komma i form av en
skata, kråka, nötskrika eller rent av en ekorre.
Runt 90 procent av koltrastens misslyckade
häckningar kan tillskrivas bopredation. Särskilt i stadsmiljöer är skatan en svår borövare
hos koltrasten. Beroende på när boet rövas
kan paret göra ett nytt försök. Men till sist
avslutas ändå häckningssäsongen genom den
ofrånkomliga årstidsförändring som sommarens slut och höstens intåg innebär.
Dagarna blir kortare och innan hösten
kommer med full kraft måste både vuxna
FÅGLAR I UPPLAND 4 2016
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”

Oavsett vilken
kondition fåglarna
befinner sig i, så är
vintern den slutgiltiga prövningen
som måste genomlevas för att få möta
en ny vår

”

Hane koltrast, Turdus merula.

och unga fåglar hinna med att rugga för att
fjäderdräkten ska vara i så bra skick som
möjligt inför vintern och en eventuell flytt
söderut. Detta byte av fjädrar görs under
högsommarens varma dagar. Stjärtpennor
byts, likaså fjädrar i vingarna och på kroppen.
Men de unga fåglarna hinner inte byta hela
dräkten. Detta gör att det går att se skillnad
på fåglar som kläckts under sommaren och
dem som redan levt ett år eller längre.
Att byta fjäderdräkt är mycket energikrävande. När detta väl är avklarat måste fåglarna
bygga upp en så god kondition som möjligt
för att vara väl förberedda inför den kommande vintern. Detta gör de genom att äta så
mycket de bara kan. Nu har mycket bär och
frukter mognat och dessa blir nu en stor del av
trastarnas diet även om maskar och allehanda
marklevande insekter fortfarande söks under
buskar, på marken och i gräsmattor.
Hur framgångsrik en koltrast är i sina försök att hitta föda verkar variera med åldern.
Det har visat sig att fåglar som är två år är
bättre på att hitta mat än de som är ett år.
Samtidigt är treåriga fåglar bättre än tvååriga,
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fast bara i början av säsongen. När fåglarna
är tre år och äldre har de uppnått en så stor
erfarenhet och skicklighet att det inte längre
finns någon åldersrelaterad skillnad i hur
duktiga de är på att finna föda.
Denna skillnad i hur framgångsrika fåglar
är på att hitta något ätbart förklarar också
varför äldre fåglar i större utsträckning lyckas
med sina häckningar än yngre. Det är helt
enkelt rutinen som avgör.

Att flytta eller inte flytta …
Oavsett vilken kondition fåglarna befinner
sig i, så är vintern den slutgiltiga prövningen
som måste genomlevas för att få möta en ny
vår när ljuset och värmen till slut återvänder.
I fåglarnas värld finns två strategier för att
klara vintern – antingen flyttar man eller så
stannar man kvar. I det senare fallet är man
först på plats när reviren ska besättas men
riskerar att omkomma på grund av kyla och
svält dessförinnan. Generellt kan sägas att ju
längre norrut koltrastarnas häckningsområde
är beläget, desto större sannolikhet är det
att fåglarna flyttar inför vintern. I vårt östra

grannland Finland flyttar runt 65 procent
av alla koltrastar medan samma värde för
Danmark är 33 procent. I Sveriges avlånga
land ligger andelen flyttande fåglar sannolikt
någonstans mellan den finska och danska
beroende på var i landet fåglarna hör hemma.
Det finns också en skillnad som beror på
koltrastarnas livmiljö. Stadslevande fåglar
stannar i större utsträckning kvar i häckningsområdet, medan de skogslevande flyttar. En
ytterligare faktor som spelar in är födotillgång,
och under rönnbärsår chansar fler trastar på
att klara vintern på de stora bärresurser som
naturen erbjuder.
Tack vare att över 100 000 koltrastar
ringmärkts i Sverige och att över 2 000 av
dessa har återfunnits, finns en bra bild över var
de koltrastar som spenderar vintern utanför
landets gränser vistas, och även hur övervintringsmönstret har förändrats över tid. Den
absoluta majoriteten av flyttande koltrastar
återfinns under vintern i Storbritannien och
längs kusterna i Holland och Frankrike. Men
det finns så klart de som satsar rejält, och det
sydligaste fyndet har gjorts så lång bort som i
sydvästra Spanien. Samtidigt verkar det också
finnas en mindre andel koltrastar som väljer att
flytta mot nordväst för att tillbringa vintrarna
längs Norges kust, där Atlantens vatten gör att
stränderna sällan fryser helt. Under de senaste
40 åren finns det tydliga indikationer på att
vintrarna blivit varmare i Europa, och detta
avspeglar sig också i koltrastarnas övervintringsmönster. Till exempel har antalet fåglar
som övervintrar i södra Frankrike minskat, och
det finns en tydlig förskjutning mot nordost.

Vintern − den stora prövningen
Även om fåglar av en koltrasts storlek ständigt
löper en risk att bli något annat djurs lunch,
det må vara åt en sparvhök eller katt, eller på
annat sätt förolyckas, är det vintermånaderna
som är den stora prövningen. Det är också
det första levnadsåret som är tuffast, och
ringmärkningsåterfynd antyder att bara runt
en tredjedel av koltrastarna överlever till sin
ettårsdag . För de vuxna fåglarna är det drygt
hälften som återvänder för att häcka våren
efter vinterns svårigheter.

Vanliga dödsorsaker är kollisioner med
fönster och fordon samt jakt, vilken står för
nästan åtta procent av alla kända återfynd
av koltrastar. Det finns statistik som visar
att det skjuts i genomsnitt över 2,5 miljoner
koltrastar varje år i Europa.
För de koltrastar som blir kvar i Sverige
under vintern väntar också prövningar. Hur
svåra dessa blir beror på till exempel bärtillgång och väder. Så länge snön inte ligger
djup är koltrastarna spridda i skog och mark
liksom i städer och andra tätorter. Där hittar
de vanligen den föda de behöver. Man kan
ofta se hur koltrastarna river upp löv för att
överaska insekter som gått i vintervila under
vad de trodde var ett skyddande lövtäcke.
När köldknäpparna och snön kommer, koncentreras ofta fåglarna till ställen där det finns
lättillgänglig mat. Sådana platser är de fågelmatningar som vi människor tillhandahåller.
Koltrastarna håller sig ofta med vinterrevir. Det innebär att under perioder med mildare väder, så är det en individ som tydligast
gör anspråk på att vara ägare till en matning
och som jagar bort andra artfränder. Koltrastar
och fåglar i allmänhet har inga större problem
med köld så länge de får i sig energi i tillräcklig
utsträckning. Vid tuffare väder med kyla och
snö flyttas därför fokus från att jaga bort andra
fåglar till att få i sig nog med föda. Vid sådana
tillfällen kan man dels se många koltrastar
samtidigt på sin fågelmatning, dels konstatera
att trastarna tolererar varandra i högre grad.
Vill man locka koltrastar till sin fågelmatning är frukt, gärna äpplen, halverade
och uppsatta på en trädgren eller slängda på
marken ett säkert kort. Ofta födosöker de
även energiskt bland de frön från solros och
diverse foderblandningar som hamnat på
marken, och uppenbarligen hittar de mycket
gott även här. Att koltrasten finns runt omkring oss även under det mörka halvåret och
då som en flitig fågelbordsbesökare syns om
inte annat vid de vinterfågelräkningar, som
årligen genomförs en helg i slutet av januari.
Under den tid som sådana har genomförts,
har koltrasten prenumererat på en plats på tio
i topp-listan och ofta registreras över 50 000
koltrastar under de dagar räkningen pågår.
FÅGLAR I UPPLAND 4 2016
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Men till slut släpper vintern sitt grepp och
årstiden lider mot sitt slut. När solens strålar
åter börjar värma och ljuset kommer igen, sätter koltrastarna igång att sjunga och de fåglar
som har flyttat ner till Europa vänder tillbaka.
Ett nytt år i koltrastens liv tar sin början.

Från ensamvarg till storstadsbo
Mycket har hänt i koltrastens värld sedan
Linné beskrev arten för drygt 250 år sedan.
Det är inte bara utbredningsområdet som har
utökats tack vare oss människor. En annan
stor förändring är den flytt från landsbygden
in till städerna som koltrasten genomfört.
Denna kolonisering av nya miljöer har gjorts
och görs av många andra arter, till exempel
rödhake och ringduva. En nyligen påbörjad
inflyttning är den som järnsparven genomför
på kontinenten och även i Skåne.
I vårt land började koltrastarna sin invandring till städerna under första halvan av
1900-talet. Det finns noteringar från både östra Svealand och Finland att denna stadsflytt
blev märkbar under 1920- och 1930-talen.
Likt järnsparvens pågående stadsmigration,
så skedde också koltrastens längs en nordsydgradient. Längre söderut i Europa hade
inflyttningen till städer ägt rum redan 100 år
tidigare än i Sverige, i Holland mellan 1820
och 1850 och i Danmark runt 1890-talet.
Vad är det då som har gjort de koltrastar,
som finns i människors närhet, så framgångsrika? Det man kommit fram till genom att
studera fåglar i olika miljöer är att det inte
tycks finnas några generella skillnader mellan
stadsboende trastar och kusinerna från landet.
Stadsflytten verkar än så länge inte ha orsakat
några morfologiska skillnader inom arten,
vilket kanske inte är så konstigt med tanke
på den ur ett evolutionärt perspektiv korta
tid som har passerat. Det är också osäkert hur
stort utbyte som sker mellan fåglar i staden
och i andra miljöer.

Stadslivet förändrar beteendet
Däremot finns signifikanta skillnader, demografiska och beteendemässiga, mellan stadsboende koltrastar och de som lever i de
ursprungliga miljöerna. Trastarna i staden
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”

Mycket har hänt
i koltrastens värld sedan
Linné beskrev arten för
drygt 250 år sedan. Det
är inte bara utbredningsområdet som har utökats
tack vare oss människor.

”

Hona koltrast, Turdus merula. Uppsala,
december 2014.
FOTO: YNGVE HARELAND

lever betydligt tätare och disponerar därmed
mindre revir än artfränderna i skogen, som
kräver åtta gånger så stor yta som släktingarna
i Lunds centrala delar. Socialt uppvisar också
interaktionen mellan fåglar som lever i staden
större aggressivitet.
Tack vare den belysning som finns
i städerna kan koltrastarna leta efter föda
under längre dagar, och de har också en mer
utsträckt reproduktionsperiod, det vill säga
de hinner i genomsnitt med fler kullar än de
fåglar som lever i andra miljöer. Det finns
också en tendens att koltrastarna i staden
lever längre. En anledning till detta kan vara

att de förutom en ökad födotillgång också
har reducerat behovet av att flytta under
vintern. De slipper med andra ord att ge sig
ut på den relativt farliga och osäkra flygtur
som flytten ändå innebär. Sammantaget har
dessa skillnader inneburit att koltrasten har
tagit en ny biotop i anspråk och att den har
gjort det på ett succéartat sätt.
För oss människor medför det att vi har
ynnesten att ha koltrastar runt omkring oss
året runt. De sjunger sina vemodiga men
hoppfulla strofer inte bara om våren utan
flitigt även under stora delar av sommaren.
Till hösten och vintern har vi dem runt våra

boningar där de påminner oss om den vår som
ska komma och den sommar som har varit.
Koltrasten är ständigt närvarande och det är
denna närvaro som gör det lätt att ta den till
sitt hjärta. Vem känner inte igen Ulf Lundells
beskrivning om ett möte med koltrasten i
låten Rom i regnet:
“Solens första strålar kom genom rutans
skumma glans
och en koltrast satt och sjöng på ett tak
någonstans”.
Där har vi den − koltrasten
– nationalfågeln.
Jan Wärnbäck
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