Trafikdödat vilt – hot mot asätande rovfåglar
JAG SÅG I ARTPORTALEN att Håkan Markstedt

den 6 maj 2017 hade sett en brun glada lätta
från ett dött djur på landsvägen vid Vånsjöbro.
Detta fick mig att tänka på den röda glada
som jag den 12 april samma år såg flyga upp
från ett likaledes dött djur vid kanten av
vägen mellan Rimbo och Uppsala. Den lättade då bilen som låg två bilar framför mig
passerade djuret och var åter på väg ned när
jag passerade. Den väjde dock för mig och tog
höjd. Jag vände bilen så snart det var möjligt,
körde tillbaka och stannade vid den aktuella
platsen. Gladan seglade lågt över vägen, men
försvann när jag gick ur bilen. Jag gick fram
till det döda djuret, en grävling, och kastade
det längre in på den skogsväg som här vek av
från landsvägen. Det var för övrigt denna avfart som gjorde det möjligt för mig att stanna
utan risk för olyckor.
SKÄLET TILL ATT jag gjorde som jag gjorde är väl

ganska uppenbart, men kan ändå vara värt att
nämna. Genom att ta bort grävlingen från
vägkanten hoppades jag att den röda gladan
skulle kunna återkomma för att ta för sig,
men utan att riskera att själv bli nästa offer
för trafiken. Detta är något som jag sedan
några år tillbaka brukar göra när trafiken så
medger. Anledningen är att jag för ett antal
år sedan passerade en död hare liggande mitt
på samma väg utan att vidta någon åtgärd.
När jag någon timme senare åter passerade
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platsen låg där även en nyligen död fjällvråk.
Den senare hade således landat på vägen för
att få sig ett skrovmål, men mötte istället sitt
öde genom att bli påkörd av en bil.
ATT MÄNGDER AV djur dödas i trafiken vet vi,

men det är långt från alltid den som kört på
djuret bemödar sig att stanna för att avlägsna
det från vägen. Det är inte alltid det går att
stanna därför att trafiken inte tillåter det, men
ofta går det att göra så utan att riskera att
orsaka en trafikolycka. Min uppmaning blir
således: Ser du att det ligger ett dött djur på
vägen, stanna och kasta bort det från vägbanan! På så vis kan rovfåglar och andra få ett
skrovmål utan att själva riskera att drabbas
av bildöden! Gör det dock med omdöme!
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