Bändelkorsnäbben (Loxia leucoptera)
är en ”sabotör” som tuggar sönder
fröna i rönnbären. Här en ungfågel,
Björn september 2013,

Fågl ar och bär
fröspridare och fröätare

H

östen 2019 har rönnarna i Uppland

dignat av bär. Sällan har jag sett så
mycket rönnbär. Orsaken lär vara
att föregående sommar var väldigt varm och
torr och detta leder till en god frösättning
året efter. I skrivande stund har stora flockar
av trastar och sidensvansar ännu inte uppträtt,
men de kommer nog. Det är gott om rönnbär
också längre norrut så flockarna äter sig långsamt söderut. Det ska bli riktigt intressant att
se hur många tallbitar och bändelkorsnäbbar
som dyker upp i förlängningen, även de gillar rönnbär.
De flesta små frukter med mycket frukt-

kött är anpassade till att spridas av fåglar. Det
är en utveckling som skett under årtusendenas lopp. Växterna kapslar in fröna i gott
näringsrikt fruktkött och ser till att bären har
en lagom storlek. Fåglarna äter bären och
sedan kommer fröna ut igen efter att ha passerat magen på fåglarna och kan gro på nya
platser. Det är vissa arter som äter bären och
på detta sätt sprider fröna. Dessa arter har
anpassat näbbar och matsmältningssystem
för att effektivt plocka, svälja och smälta
frukterna. I den här gruppen har vi trastarna
och sidensvansarna, och även några sångare
som svarthätta och trädgårdssångare, vi kan
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kalla dem alla för ”fröspridare”. Men som i alla
väl fungerande system som utvecklats under
lång tid så dyker det upp en grupp ”sabotörer”.
Sabotörerna är av två typer, de som ”tuggar
sönder” fröna så att dessa bryts ner och deras
näringsinnehåll tas upp i magen, samt de
som äter upp fruktköttet utan att ta med sig
fröna så att de ändå inte sprids. Den första
gruppen sabotörer, de som konsumerar fröna,
är ofta ointresserade av fruktköttet utan det
kommer ut som mos i ”näbbgipan” när fröna
äts upp. I den här gruppen har vi framförallt
finkarna hos oss, men även papegojor räknas
dit. Den andra gruppen sabotörer, de som
äter fruktkött men inte får med sig fröna, är
till exempel mesarna. Sedan är inte allt svart
eller vitt, vissa arter kan delvis tillhöra alla
grupper lite beroende på vilket bär det gäller.
Hos oss i norra Europa är rönnbär ett av de
viktigaste bären för fåglar. Tillgången på dessa
bär påverkar starkt flyttningen hos både björktrast och sidensvans. Är det gott om rönnbär
stannar de kvar längre tid på nordligare breddgrader. Andra trastar som också gärna äter
rönnbär är koltrast och rödvingetrast. Trastar
och sidensvans sprider på detta sätt fröna och

är positiva för trädet. Blåmes är en art som kan
äta av fruktköttet men inte få med sig fröna.
Fröätare, sabotörer, som gärna konsumerar
fröna är domherre, grönfink och tallbit. Vissa
år dyker också bändelkorsnäbbar upp i rönnarna med siktet inställt på fröna. Det kan
vara ganska komiskt att se när domherre och
tallbit äter rönnbär. Stora delar av fruktköttet
åker ut i ”näbbgipan” som rött äppelmos och
faller till marken medan fröna tuggas sönder
och går ner i magen. Fruktköttet är framförallt
rikt på sockerarter medan fröna framför allt
är rika på proteiner och fetter. Det finns en
studie som visar att rönnbärstillgången också
påverkar vinterutbredningen hos domherre.
Vintrar med dålig tillgång på rönnbär noteras
mycket starkare flyttrörelser hos domherre i
Norden än år med bra tillgång på rönnbär.
Huruvida fåglar verkligen kan bli berusade
av att äta jästa rönnbär är lite oklart. Det finns
gott om tidningsartiklar och skrönor om att
sidensvans och även tallbit blivit berusade av
jästa bär, men jag har inte hittat någon vetenskaplig artikel som stöder detta. I fallet tallbit
är det tveksamt eftersom tallbitarna äter
fröna och bara får i sig en del av fruktköttet.

Tallbit (Pinicola enucleator) är inte rönnens favorit, fröna inuti rönnbären ”tuggas” sönder så tallbiten bidrar inte till
fröspridning. Sunnerstaåsen Uppsala november 2017.
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För sidensvans är risken för berusning större,
de äter hela bär och kan konsumera stora
mängder potentiellt jästa rönnbär. Men här
har evolutionen också utrustat sidensvansen
med motvapen, de har en unikt stor lever,
cirka 5 % av kroppsvikten. Sidensvansen kan
bryta ner alkohol med en för fågelvärlden
unikt hög hastighet. Människans lever är cirka
2,5 % av kroppsvikten.
En annan växt som har bär som trastarna
är förtjusta i är misteln, en halvparasitisk
blomväxt som växer på träd. Den är inte så
vanlig hos oss men finns runt Mälaren och på
Mälaröarna. Mistelns bär är starkt anpassade
till fröspridning av fåglar. Fruktköttet har
en hög koncentration av fett och är väldigt
näringsrikt. Själva fröet är omgivet av en
mycket seg klibbig geléhinna som inte bryts
ner i fåglarnas mage utan fröet klibbar lätt
fast på grenar även efter passage av matsmältningssystemet. Bären är också relativt små
så att även mindre fåglar som rödhake och
svarthätta kan svälja dem. Dubbeltrasten är
en mistelspecialist, på engelska har den namn
av växten, mistle thrush, vilket också gäller
det latinska namnet Turdus viscivorus, (viscum

betyder mistel). Denna vår största trast tar
gärna vinterrevir vid bestånd av mistel där den
bevakar och försvarar sin födokälla.
Det finns flera andra träd och buskar, vilt
och i trädgårdarna, som också har bär som
fåglarna äter. För den som vill fördjupa sig i
ämnet är första referensen i listan nedan en
trevlig bok. Det lär också finnas litteratur
om vilka växter man ska plantera i sin egen
trädgård för att locka fåglar, kolla på nätet.
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Björktrast (Turdus pilaris) på jakt efter oxelbär. Björktrasten är en fröspridare. Ulleråker, Uppsala december 2014,
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