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GALLERIET    Nötkråka

”Far, jag kan inte få 
upp min valnöt.”

Fotografen Hans Falklind tog en serie bilder på en orädd nötkråka vid en få-
gelmatning. Han la fram en valnöt som nötkråkan blev intresserad av, men 
inte kunde öppna. Den nöjde sig till sist med några hasselnötter som den 

flög iväg för att gömma undan inför vintern.  

Våldsam huvudskakning 
Hans Falklind fångade nötkråkan när den våldsamt 
skakade på huvudet. Hans undrar varför, men jag har inte 
lyckats hitta något i litteraturen om just detta beteende. 
Den har emellertid en bred repertoar av rörelser för att 
distrahera och skrämma bort inkräktare, liksom vid upp-
vaktning inför parning. Nötkråkan är en rätt gåtfull fågel 
där det saknas kunskaper om vissa delar av deras liv, som 
hur de väljer boplats.   

Hamstrar inför vintern 
Nötkråkan är en av de arter som gömmer undan mat för att 
ha under vintern. Avståndet från födokällan till platsen där 
den gömmer undan maten kan vara flera kilometer. I södra 
och mellersta Sverige där den tjocknäbbade nötkråkan 
dominerar utgörs maten under hösten till stor del av has-
selnötter.

Nötter och frön 
Det finns två underarter av nötkråka i Sverige: caryocatactes (tjocknäb-
bad nötkråka och macrorhynchos (smalnäbbad nötkråka). Fåglarna i 
Sverige anger antalet häckande par av tjocknäbbad nötkråka till 11 000 
par, medan den smalnäbbad finns i några hundra par i östra Norrland.

Mest ovanlig av kråkfåglarna
Nötkråka är med sina 11 000 par med bred marginal den 
ovanligaste kråkfågeln i landet. Näst mest ovanlig är korp 
som enligt Fåglarna i Sverige häckar med 32 000 par. 
Vanligast är nötskrika med 290 000 par, följd av skata på 
220 000. Därefter kommer kaja på 200 000 par, kråka på 
180 000 par, lavskrika på 54 000 par och råka på 48 000 
par.  

Svårknäckt nöt
Enligt Birds of Western Palearctic (BWP) 
ingår valnöt i nötkråkans diet, även om det 
inte är den föda som den äter mest av. Den 
här nötkråkan visade intresse men lämnade 
till sist valnöten när den inte lyckades 
knäcka den trots flera försök.
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