
TALGOXEN ÄR EN pigg och företagsam fågel 
som inte drar sig för att undersöka allt som 
kommer i dess väg i sin jakt på något mat-
nyttigt. Lämnas ett fönster öppet och det 
kommer in en fågel, är det vanligtvis just en 
framåt talgoxe som är gästen. Att placera en 
slagfälla, betad med ost för möss utomhus, 
kan innebära att en talgoxe fastnar om fällan 
placeras olämpligt.

Huvudfödan sommartid är emellertid 
alle handa insekter och småkryp, medan fröer 
och annat från växtvärlden kommer mer  
i skymundan. Talgoxar drar sig dock inte för 
större animaliska byten om tillfälle uppstår. 
Det vet vi som sysslar med ringmärkning av 
vuxna fåglar med hjälp av slöjnät. Det händer 
att talgoxar ger sig på andra småfåglar som 
redan har fastnat i ett nät. Det hör normalt 
till undantagen, men höstarna 1976 och 1977, 
då stora mängder talgoxar anlände till Sverige 
från öster med ihållande ostliga vindar, var 
det vanligt förekommande och ett problem 
för ringmärkare. Dessa ostliga talgoxar gav sig 
gärna på mindre arter, i första hand kungsfåg-
lar och trädkrypare, men även rödhakar som 
satt fast i nät rönte närgånget intresse.

UNDER DEN GÅNGNA hösten, 2016, låg ett 
stabilt högtryck långvarigt parkerat över 
Skandinavien och resulterade i kraftiga och 
ihållande ostliga vindar större delen av okto-
ber. Mängder av fåglar, inte minst talgoxar, 
anlände till Sverige från andra sidan Öster-
sjön och vid den regelbundet återkommande 
ringmärkningen på Svenska Högarna fångades 
rekordmånga talgoxar. Dessa blev efterhand 
ett stort problem i och med att de gärna 
angrep mindre arter som redan hade fastnat. 
Särskilt kungsfågel, trädkrypare och gärdsmyg 
ofredades. En följd av detta blev att vi inte 

kunde använda oss av fler nät än vad vi kunde 
ha uppsikt över. Vi blev helt enkelt tvungna 
att vakta vid näten för att stoppa talgoxar 
från att ta för sig av den lättåtkomliga, och 
försvarslösa, födan.

DETTA VAR ETT fenomen som vi således hade 
erfarenhet av sedan tidigare, men höstens 
talgoxar uppvisade även andra färdigheter 
som var okända för oss. Det började med att 
vi vid några tillfällen såg hur enstaka talgoxar 
närgånget flög efter gärdsmygar och rödhakar, 
men utan att göra dem något förnär. Vi regist-
rerade detta, men tänkte inte så mycket mer 
på det. Men så en dag såg vi hur en talgoxe, 
som satt i ett mindre träd ovanför en födo-
sökande trädkrypare, plötsligt hoppade ned 
och tog tag i denna för att sedan, med bytet 
i klorna, flaxa ned på marken. Här fortsatte 
den att hålla fast trädkryparen och med kraf-
tiga hugg med näbben bearbeta dess huvud. 
Trädkryparen var snart bortom räddning och 
talgoxen började äta av dess hjärna.

En talgoxe som agerar som en rovfågel var 
något helt nytt för oss, och vi började hålla 

bättre kontroll på hur talgoxarna agerade. 
Utöver att gärna visa de i nät fastsittande 
fåglarna stort intresse, såg vi även hur de ofta 
höll sig nära andra småfågelarter, och särskilt 
gärdsmygar visades påfallande uppmärksam-
het. Vid flera tillfällen såg vi hur enstaka 
talgoxar flög efter flyende gärdsmygar, men 
i de allra flesta fall kom dessa senare undan 
genom att ta skydd i någon buske eller på an-
nat sätt. Vid ett tillfälle sågs en talgoxe fånga 
en gärdsmyg och vid ett annat en rödhake. 
Båda dessa föll av allt att döma offer för 
talgoxens attacker.

ATT TALGOXAR FÅNGAR och tar livet av fria 
småfåglar för att sedan äta upp delar av 
dem, företrädesvis hjärnan, är något som vi 
under de fyrtio höstar som ringmärkningen 
pågått på Svenska Högarna aldrig tidigare 
har observerat. Huruvida detta är ett nytt 
fenomen låter vi vara osagt, men det är inte 
vanligen förekommande. Det förefaller som 
om beteendet kan sättas i samband med de 
talgoxar som anlände till Sverige hösten 2016 
och frågan är om det förekommer bland våra 

inrikes ”köttmesar”. Att detta har uppmärk-
sammats på flera platser på olika håll i landet 
just denna höst, gör att man gärna förknippar 
fenomenet med just höstens ostliga talgoxar.

TALGOXAR KAN SÅLEDES agera som rovfåglar, 
men troligen är det inte särskilt ofta som de 
verkligen fångar och tar livet av andra små-
fåglar. Sannolikt är det i första hand individer 
med redan nedsatt kondition som råkar illa 
ut. En frisk gärdsmyg, eller kungsfågel, kom-
mer troligen i de allra flesta fall undan med 
livet och hälsan i behåll. Att det trots allt 
förekommer att talgoxar tar livet av andra 
fåglar för att sedan förtära dem visar dock 
vilken framåt och uppfinningsrik fågel den är. 
Jag har personligen alltid uppskattat talgoxen 
för bland annat dessa karaktärer och haft den 
som en av mina absoluta favoriter bland fåg-
larna. Efter den gångna höstens erfarenheter 
har jag dock erhållit en något mer nyanserad 
attityd till arten. 
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Talgoxen är den kanske talrikaste av de småfåglar som besöker trädgårdens fågelmatningar. Jord-

nötter och solrosfrön tillhör vanligtvis favoritfödan, men under hösten har även mer blodiga matvanor 

observerats. Bill Douhan berättar om talgoxens hittills okända färdigheter.
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Talgoxar på småfågeljakt
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Stillbild från en video tagen i den kraftiga ostvinden som rådde på Öland vid tillfället. En talgoxe 
hade attackerat och dödat en rödhake och ses här sitta och förtära bröstpartiet. Talgoxe, Parus  
major. Oktober 2016.  FOTO: GIGI SAHLSTRAND


