om samlare i djurens värld
Den som spar han har...
Liksom hos oss människor finns det i djurvärlden många exempel på arter som
har för vana att lägga upp förråd inför bistrare tider. Här berättar vi lite om de
som just nu fått lite extra respit tack vare det milda vädret och som kontinuerligt
försöker att fylla på förråden.
Hos djuren finns det som bekant en uppsjö av olika strategier för att överleva
perioder med sämre väder och sämre tillgång på föda. Vissa arter är allätare och
opportunister som äter vad som bjuds medan andra är väldigt specialiserade på
en sorts föda, som det förhoppningsvis finns gott om i deras biotop. En del arter,
som t.ex. några av våra vanliga fågelarter eller våra hjortdjur byter föda efter
årstiden. Blåmesen och talgoxen utnyttjar sommarhalvårets överflöd av insekter
till familjens mathållning medan rådjur och älg övergår från frodiga örter och
blad till vinterhalvårets gnagande av grövre föda i form av bark och kvistar. Hos
en del arter är insamlandet av t.ex. nötter och frön under höst och förvinter en
viktig metod för att klara livhanken.

Även mesar som blåmes och talgoxe samlar på sig frön, speciellt om man börjar
tidigt att mata dem på senhösten.

Mängder av förråd
Nötskrikan och den närbesläktade nötkråkan är två arter som näst intill har mani
på att lägga upp förråd! En enda fågel kan ha mängder av gömställen för sin mat,
till och med så många att den inte kan komma ihåg alla. Under hösten lägger de
den mesta tiden till att samla på sig, och också stjäla från andra, för att sedan
gömma födan på allehanda ställen. På så sätt finns det en massa mat gömd och
glömd på deras vinterrevir som de sedan efter hand hittar under vinterns födosök.
Många andra fågelarter har liknande beteende och det verkar som om det är en
lönande strategi. Tofsmesen är en sådan notorisk samlare. Andra fåglar med
samlarbeteende är nötväckan och svartmesen. Även köttätande fåglar kan lägga
upp förråd. Ett bra exempel på detta är varfågeln som spetsar sina byten på
taggarna i någon slånbuske eller annat buskage med kraftiga tornar. På vintern
rör det sig mest om småfåglar som likt julgransprydnader får dekorera varfågelns
taggbuske men under sommarhalvåret tar den också ödlor, sländor och andra
byten.

Nötskrikan är en notorisk samlare.

Gnagare och mårddjur
Hos gnagarna och mårddjuren hör det mer till regeln än undantagen att de samlar
på mat på hög vid god tillgång. Ekorrar lägger gärna, under hösten, upp förråd av
ekollon och hasselnötter i trädens håligheter eller på andra ställen som de kan
komma åt. Sorkar och möss har också en förkärlek för att samla frön och nötter
på de ställen de kan nå senare. Själv har jag hittat mängder av solrosfrön från
vinterns fågelmatning på vinden och i uthuset där tydligen gnagarna huserat på
vintern. Bävern bygger förutom särskilda sovkammare även ”matrum” där den
lagrar smarriga kvistar av t.ex. asp att förtäras under den kalla årstiden. Mårddjur
som hermelin, iller och mink m.fl. sparar även de av överskottet för att ha senare.
Hos dessa och många andra rovdjur är vinterns kyla många gånger till nytta då
sparade byten givetvis håller sig längre i djupfryst skick.

Ängssorken besöker gärna fågelborden och förser sig med solrosfrön som den
gömmer undan. Att det är en sork ser man på de små öronen och den korta
svansen.

Samlande insekter
När man pratar om insekter som lägger upp matförråd är nog bina de första man
tänker på. Sommarhalvårets ihärdiga samlande av nektar och pollen är ju en

strategi för att ha ett vinterförråd av mat och kunna överleva den kalla årstiden.
Detta har vi människor dragit fördel av genom att framavla tambin med särskilt
bra samlaregenskaper - allt för den goda honungens skull. Redan på de gamla
egyptiernas tid förstod man att dra fördel av binas samlande och man har hittat
reliefer som visar bilder på bikupor.
Hos insekter i vårt bistra klimat är det annars betydligt vanligare att man inte
överlever vintern som vuxen individ. Som det berättats tidigare här på natursidan
övervintrar många insekter i stället som ägg, puppor eller larver i marken eller
inne i träd och andra växter.
Allt detta samlande kan man som naturfotograf utnyttja. Det vanligaste exemplet
på detta är nog fotograferande, med eller utan gömsle vid en fågelmatning under
vinterhalvåret. Att variera utbudet med t.ex. bär (som man kan plocka på hösten
och frysa in) och nötter av olika slag ger möjlighet att fotografera fler arter.

Här har jag gömt lite nötter i en skål i mossan till glädje för nötväckan som
besöker fyndet i skytteltrafik.

Ekorren är aktiv vintern igenom men ser ändå till att samla på sig förråd av
nötter och frön. Lite färsk frukt är också ett välkommet inslag men denna brukar
förtäras på plats.
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