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sarna med alla till buds stående medel
försöker skrämma bort från boskäret.

Liksom alla måsfåglar kan även fisk-
måsen bli mycket gammal. Äldst hittills i
Europa är en som ringmärktes som unge
på Kolahalvön. Den kontrollerades sedan
i Danmark efter 31 år och 8 månader.

Så gott som alla fiskmåsar flyttar redan
under hög- och sensommar bort till vinter-
kvarteren i Nordsjöländerna, blott ett min-
dre antal övervintrar i hamnar i södra
Sverige. Det kan tyckas vemodigt att må-
sar och tärnor lämnar oss så tidigt, men det
är en god anpassning. Många av deras
viktigaste bytesfiskar går nämligen djupare
då och blir svåråtkomliga för fåglarna.
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Fiskmåsen är en välkänd måsfågel, som
återfinns i sjöar och längs kusten i hela
landet. Den är relativt lätt att känna igen på
sitt utseende och sitt ljusa läte, men kan
blandas ihop med sin större släkting, grå-
truten. Liksom gråtruten har fiskmåsen på
översidan ljusgrå vingar med svarta ving-
spetsar prydda med några vita fläckar. Ut-
märkande drag är också de mörka ögonen
och det avrundade huvudet som ger fågeln
ett snällt ”duvlikt” utseende. Både näbben
och benen är gulgröna till färgen. Flykten
är elegant med vägvinnande spänstiga ving-
slag.

Tidigt under våren anländer fisk-
måsarna till sina häckplatser i södra Sverige.
De häckar kolonivis eller i enstaka par,
vanligtvis på mindre öar och fågelskär. De
vanligen tre äggen brukar läggas i mitten av
maj och ruvas av båda föräldrarna i knappt
en månad. Ungarna blir flygfärdiga efter
cirka fem veckor. På senare tid har fisk-
måsarna börjat häcka på taken av höga hus
och två par brukar finnas på Naturhistoriska
riksmuseet i Stockholm. Det är varje år lika
spännande att se hur ungarna ska klara
hoppet från den höga höjden, eftersom de
hoppar ut innan de är ordentligt flygfärdiga.

Fiskmåsen är en opportunist som mest
äter fisk, men även annan föda som dagg-
maskar, sädeskorn och jordgubbar går bra.
Man kan även se den sysselsatt med att
plocka blåmusslor ur drivande blåstång.
Ibland försöker de stjäla fiskar från andra

Fiskmåsen
-skärgårdens

skarpögda
vakthund

fisklevande fåglar, ett beteende som kan
vara riskabelt. En dag i maj hittade jag en
död fiskmås med ett djupt jack i bröstet
åstadkommet av en storlom.

Själv är fiskmåsen tillsammans med
tärnorna favoritobjekt för labbarnas
parasiterande levnadssätt. Labbarna, som
själva är avlägsna släktingar till måsarna,
är skärgårdens snabbaste flygare. De at-
tackerar oupphörligt måsen, tills den spyr
upp sin föda, som labben skickligt fångar
i luften.

Fiskmåsen är skärgårdens vakthund
och till stor hjälp för fågelskådaren. Den
slår omedelbart larm med sitt genom-
trängande, ”pijää pijää”, när en jagande
havsörn eller duvhök dyker upp. Fisk-
måsarna anfaller gemensamt de farliga
fienderna med snabba störtdykningar.
Ungarna hotas ofta av hägrar, som må-
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