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Storskogens vildaste djur jagar på Osterrrafm

Lindqvist - Hur går det?

/Det framgår inte vem som säger vad i reportaget/

- Han är någonstans här. Han sitter någonstans ovanför oss här i något

av träden, troiigen i någon gran. Det är därför vi inte ser den, kanske.

- Du menar att du skulle kunna se honom i det här knäppmörkret,

alltså?

- Ia, du har ju månen uppe, så du har en bra silhuett om du hittar

honom. Vänta, jag tor jag har hittat honom.

- I eken där, i klykan.

- Sitter han där?

- Jag vet inte om det är han. Det ser misstänkt ut.
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- Nej, det var en gren.
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Det åir mörkt och kallt, månen har inte gått upp ännu, men stjärnor och

stadsljus ger ledsyn i skogsbacken som jag står i. Någonstans här i
närheten sitter en halv meter hög berguv, världeru största och tyngsta

uggla.

Jag är här med Alar Broberg(?) och Henrik Waldenström, som arbetar

med ett forskningsprojekt vid Naturhistoriska Riksmuseet om berguven.

Alar smyger runt med en brusande radiomottagare. Berguven har en

liten radiosändare.fastlimmad på s§ärffjädrarna. Den fick han när han

hade lunginflammation och låg intagen på Skansens djursjukhus.

Sändaren ger ifrån sig de här pipen, som hörs ibland i allt bruset.

Meningen är att Alar ska pejla in berguvens rörelser och på så vis

kartlägga fågelns revir.

Berguven är som bortblåst. Vi måste gå tilibaks till bilen och fortsätta

letandet runt stan. Det hela känns ganska overkligt. Bara några hundra

meter härifrån ligger tunnelbanan och stadens gator och här letar vi

efter storskogens vilda djur. Berguven jagar inne i stan också?

- Ja, Wp t ex vid Tekniska Högskolan, där vi har haft den jagande

kråkor, så det är mycket möjligt att den flyger in i princip i större delen

av stary Östermalm, södra Djurgården, norra Djurgården, Frescati osv,

för att äta duvor, kråkor och dylikt.
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Vi kör förbi Östermalm, Valhallavägery tennisstadion. Det är

stadskvarter omväxlande med före detta kungliga parker och jaktmarker

i ett enda väldigt sammanhängande område, från Solna i norr tili
Djurgården i söder. Stockholm är unikt. Varken Köpenhamns

Dyrehaven eller Paris Boulogneskog kan visa upp lika mycket variation
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och viltliv. Vi rullar förbi skogar, ängar och stränder med unik natur,

.boplatser för uhohringshotade insekter och säilsynta blommor. Vi

passerar slott, sjömanskvarter och märkliga kulturmiljöer, som t ex

Stockholms gasverk med torn och gasklockor ritade av Ferdinand

Boberg på 1890-talet. Det är faktiskt här som berguven häckar.

- Nu är vi precis nedanför boet.

Ja, högt uppe i det uttjänta kolsorteringsverket häckar berguvarna,

ostörda av grävling och andra fiender. Men det här området och resten

av de historiska reservaten och gröna lungorna hotas av starka

ekonomiska inEessen.

OS-kommittdn vill byggu en OS-by här på berguvens häckplats.

Österledens förespråkare vill spränga fram trafikplatser och vägar.

Näringslivet vill resa höghus och hotell, t ex den s k Japanskrapan. För

berguven unika ekskogar och uEobringshotade varelser som brun

trädmyra och bredbandad ekbarkbock kan detta inkräktande på de sista

livsrummen innebära en katastrof.

- Han sitter nog i eken här framför oss, kanske.

För två veckor sedan föreslog mark- och planministern Görel Thurdin

att hela det här gamla park- och jaktområdet från Solna till Djurgården

ska skyddas i lag och bli Sveriges första nationalstatspark. Om riks-

dagen tar Görel Thurdins lag måste ali bebyggelse anpassas till miljön.

Men miljöanpassning innebär inte att Österledens motorvägstunnlar

stoppas, bara att avfarter kanske måste flyttas om lite grann och att
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omgivningarna kring den nya parken, Ekoparken, bullerskyddas. Hur

s§ddad Ekoparken egentligen är beror på hur den nya lagen kommer

att tolkas. Skalbaggarnas, trädmyrornas och berguvarnas öde är

forffarande oskrivet

- Där sitter han.

- Var då?

- Han sitter lågt drir. Du ser honom tydligt mot lampan.

- la, jiiklar.

- Han sitter 20 meter bort, kanske. Man ser till och med hornen på

honom.

- Han är ju jättestor.

- Ia, han kanske väger ungefär tuå och ett halvt kilo och har närmare en

meter i vingbredd. Den slår lätt en stor fälthare t ex. Det vore trevligt

om han kunde ropa lite for oss också, om vi hade tur. ]ag vågar inte

härma berguven ordentligt, för det är ganska stor risk att ugglor anfaller

just när man härmar dem.

- Det är inte så kul att bli anfallen av en berguv. Det räcker med de små

ugglorna, som är förhållandevis små, men om en berguv slår en och får

tag blir det att åka till sjukhuset och sy några stygn. Jag har sett ärren i

ryggen på en $ej. Det var just när de gick och härmade som berguven
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kom och slog herure i ryggen bakifrån. Det var fyra långa ärr med två

te stygn var.

- Fy fan, då gör vi inte det nu.

Utskriften får anviindas endast för e n s k i I t bruk. AB Pressurklipp
reserverar sig för hörfel och eventuell felstavning av narnn.
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