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Historiska 
kartor 
visar Hur 
fåglarnas 
livsmiljö 
förändrats
De hisToriska karTorna rymmer myck-
eT inFormaTion som är av inTresse För 
eFTervärlDen. DeT är exempelvis möj-
ligT aTT uppskaTTa uTbreDningen av 
FågelarTer Flera hunDra år Tillbaka i 
TiDen genom aTT sTuDera Tillgången 
på bioTopresurser. görgen göransson, 
DocenT i zoologisk ekologi, har ge-
nomFörT en sTuDie över hur FågelFau-
nan har uTvecklaTs på ölanD. genom 
aTT blanD annaT Tolka hisToriskT 
karTmaTerial Från lanTmäTerieT har 
han FåTT en Trolig bilD över hur Fågel-
liveT uTvecklaTs seDan 1700-TaleT och 
FramåT. 
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Studien är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt 
som bedrivs vid Linnéuniversitet i Kalmar där åtta forskare re-
presenterar fem olika forskningsområden (paleontologi, arkeo-
logi, kulturgeografi, zooekologi och miljöpsykologi).  Hela stu-
dien omfattar perioden efter istidens slut och fram till nutid. 
Forskningen ska bland annat resultera i en populärvetenskap-

lig bok som beräknas komma ut under 2014. Den ska ge en 
bild av utvecklingen som skett i det öländska landska-

pet  efter istiden och framåt. 

Omfattande dokumentation
Görgen Göransson har identifierat platser som troli-
gen varit lämpliga för vissa typer av fågelarter och 
han har också analyserat hur fåglarna kan ha på-
verkats av landskapsomdaningen som skett under 

de senaste 300 åren.
– Södra Öland är ett världsarv och har internationell 

skyddsstatus. Öland är väl undersökt arkeologiskt och 
är också väl dokumenterat. När det gäller djur- och 

växtliv är dokumentationen ganska omfattande 100 år 
tillbaka tiden men om man går ännu längre tillbaka är 

den mer sporadisk, säger han.

linnés reseskildring och lantmäteriets kartor
Görgen Göransson har till stor del använt sig av Lantmäteri- och 
skifteskartor från Öland för att få fram fakta.  Han har även 
studerat Linnés reseskildring från Öland 1741, då han färdades 
genom det öländska landskapet till häst. Studien handlar mest 
om växtligheten, men där finns även vissa noteringar om djur-
livet  • bland annat fåglar. 

– Researcharbetet har varit omfattande och det har varit 
mycket pyssel att få fram fakta från kartbilderna.

Historiska lantmäterikartor och skifteskartor i olika skalor 
har tillsammans med moderna kartor, flygbilder och satellit-
bilder gett värdefull information. Med GIS-modellering har 
han beräknat hur många individer som teoretiskt skulle ha 
kunnat leva på samma område under olika tidsperioder med 
hänsyn till respektive fågelarts behov av boendemiljö och krav 
på revirstorlek. Görgen har också använt sig av information 
från Svenskt marktäckedata (SMD) för att få en mer detaljerad 
beskrivning av landskapets karaktär.

markanvändningen hade stor betydelse
Utbredningen av vissa fågelarter hängde starkt ihop med hur 
landskapet såg ut och hur marken användes. För fåglars över-
levnad och trivsel krävs bland annat skydd mot extremväder 
och mot rovdjur, tillgång till föda, vatten, områden för ostörd 
vila och bo-/häckningsplatser. Allt detta måste dessutom fin-
nas samlat inom rimligt avstånd. En fågelart som minskat i 
antal under årens lopp är ladusvalan. Under 1700- och 1800-ta-
len var det mer gynnsamt för fågeln som helst bygger sina ler-

bon intill takbjälkarna inne i uthus och lador med ventilations-
öppningar.  Idag finns det inte tillgång till den typen av bo- 
platser på samma sätt. Ladusvalan är också beroende av kreatur 
i närheten av boplatserna eftersom den är insektsätare. 
  Väderkvarnarna hade stor betydelse för djurlivet, de lockade 
till sig både däggdjur och fåglar. I generalstabskartan från 1870 
har Görgen Göransson identifierat 38 väderkvarnar som låg i det 
område av byar som studien innefattar. 

– Det spilldes en del säd under frakt och när man lastade av 
inne i kvarnen blev det också en del spill. Möss och råttor locka-
des in i kvarnarna och fröätande fåglar flockades utanför och 
lockade i sin tur till sig rovfåglar.

Till nytta i samhällsplaneringen
Den studie över södra Öland som Görgen Göransson medverkar 
i kan komma till nytta vid landskaps- och samhällsplanering. 
Ibland kan det uppstå konflikter mellan natur- och kulturliv 
och bedömningar måste göras om vissa områden ska bevaras 
eller exploateras.  

– Det är ett spänningsfält mellan dessa områden och vår stu-
die kan vara värdefull genom att den belyser bakgrunden till 
landskapets förändringar och vilka konsekvenser en exploate-
ring kan få på miljön. Vår studie bidrar förhoppningsvis också 
till allmänbildningen. ▪

Ladusvalan tillhör de fågelarter som minskat i 
antal under årens lopp. Under 1700- och 
1800-talen var levnadsförhållandena för 
ladusvalan mer gynnsamma.


