
Örnkoll räddar vår största rovfågel
Havsörnen har ökat i antal de senaste åren, tack vare
mindre mängd miljögifter och för att många människor 
har bevakat örnarnas bon och utfodrat dem på vintern.
Enbart i Stockholms skärgård föddes i fjol 56 havsörns-
ungar. Fågelns bo, som är jättestort, byggs upp på nytt
varje år, ofta i tallar. Om du ger dig ut i skärgården har du
stor chans att själv få se en örn. Och det är ingen risk att
du blandar ihop den med en mås eller and. En havsörn
kan ha två och en halv meter mellan vingspetsarna!
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Berguven kan bli 170 centimeter mellan vingspetsarna 
och hela 20 år gammal. Den känns igen på sina öron-
tofsar och på sitt jättehöga hoande, som kan höras på
flera kilometers håll. På grund av miljögifter och förföljelse 
minskade den kraftigt i antal fram till 70-talet, men har 
nu återhämtat sig bra. Till exempel ringmärktes nio berg-
uvsungar i Stockholms skärgård i fjol. Samtidigt träffade
man på Europas näst äldsta sillgrissla, en ganska pigg 
33-åring. 

Världens största uggla 
– en gammal uv
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Fiskfantast på 300 kilo
En av skärgårdens mest typiska invånare är sälen. Idag finns
det ungefär 15 000 gråsälar i Östersjön, och en del på
Västkusten. Sälen föder bara en unge, kut, per år. Kutarna
föds på drivisen och väger då ungefär tio kilo. I början
suger ungarnas päls åt sig vatten så att de inte kan simma.
Men redan efter knappt fyra veckor lämnar sälmamman
ungen, så då måste den både kunna simma och leta föda,
som består av fisk. Sälarna är känsliga för miljögifter och
var utrotningshotade på 70-talet. Tack vare renare vatten och
hårt arbete från många människor har stammen nu vuxit.
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Vilsen storjägare
Minken är ett mårddjur som ökar på många håll i skär-
gården, vilket inte är så bra – mer än för minken. Denna 
ivriga jägare hör hemma i Nordamerika men har rymt 
från pälsfarmar. Många djur i vår skärgård vet inte hur 
de ska försvara sig och blir lätta byten, framför allt sjö-
fåglar som häckar på marken. Och det finns många öar 
att häcka på, och att jaga på för minken. Sverige har 
en av världens största skärgårdar med över 60 000 öar.
Enbart i Stockholms skärgård finns det mer än 30000 öar!
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