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Rördrommen en svårfångad doldis
- till förtret för en fågelfotograf.
Nästan ingen fågel har berett mig så 
mycket problem och besvikelser att få på 
bild som rördrommen. Kanske inte så 
konstigt eftersom den är ganska ovan-
lig. Endast upp mot 800 par lär häcka 
i vårt land. Fjäderdräkten är ett perfekt 
kamouflage när den mycket försiktigt rör 
sig i vassfält vid en sjö eller flod. Redan år 
2007, som nybörjare i fågelfotografering, 
kom en unik möjlighet. En vinterdag 
sågs en rördrom stå helt öppet i Torsvi-
ken.  Jag anlände, höjde kameran för att 
ta en bild. Blev avbruten av ett par glada 
och nöjda fotografer som stegade fram: 
”Hej är det du som är Hans….” och tog 
i hand. Just då stegade rördrommen in 
i vassen och försvann. Jag hade precis 
missat drömbilden!!
Nästa chans kom en vår sju år senare. Ett 
par häckade i Hårssjön och hade vanan 
att flyga från boet i söder mot vassen 
nordost för att fiska. En tidig morgon 
ställde jag mig gömd bakom ett träd där 
de brukade flyga förbi rätt nära. Vänta-
de med kameran beredd på stativ. Efter 
fyra timmar utan att något hänt blev jag 
naturligtvis hungrig, funderade på om 
jag kunde böja mig ner och fiska upp en 
smörgås i ryggsäcken. Chansade – då, 
precis då – kom en flygande rördrom 
precis framför kameran!! Jag hann inte 
upp. Ägnade sedan hela eftermiddagen 
i förgäves väntan på nytt tillfälle.  Skam 
den som ger sig. Nästa dag upprepades 
proceduren. Blev hungrig efter fyra 
timmar – ingen rördrom. Vis av gårda-
gen försökte jag nå en smörgås men nu 
med högerhandens pekfinger kvar på 
kamerans avtryckare. OCH exakt då!! 
Kom rördrommen – snabbt som en iller 
lyckades jag trycka av men fick en rätt 
usel bild.
Fem år senare hade två eller tre rördrom-
mar lite då och då siktats i norra änden 
av Södskärsdammen i Torsviken. Efter att 

tre/fyra gånger varit där utan att få syn 
på någon så gav jag upp. Men så kom ett 
larm till. Tänkte inte åka, men hade inget 
för mig, så en liten utflykt kunde vara 
trevligt. När jag ställt bilen träffade jag 
två skådare meddelade att rördrommen 
precis lyft och försvunnit mot sydväst. 
Det var sen eftermiddag med en vacker 
sol så jag dröjde mig kvar. Och så plöts-
ligt var den tillbaka. Vilka chanser jag 
fick. Började ta bilder på 200 meters håll. 
Avancerade sakta och försiktigt ett tiotal 
meter åt gången gömd bakom stativ och 
kamera. Tog bilder vid varje stopp. Efter 
en timme var jag på perfekt foto- och 

filmavstånd. Rördrommen tog ingen som 
helst notis om mig. Den fiskade mest 
hela tiden under de två timmar vi hade 
tillsammans. Solens sista strålar gav få-
geln en guldglans som återspeglade mina 
känslor inför detta fantastiska möte. Den 
stod kvar i skymningen, helt öppet, när 
jag lämnade den.
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Rördrommens fjäderdräkt är ett perfekt kamouflage. Fågeln smälter helt in i den vass den lever och häckar i. Den lever av fisk, grodor 
och smådäggdjur. Med hjälp av fötterna lokaliserar den byten på botten.

Mycket sakta och försiktigt vadar rördrommen i öppningar i vassen på jakt efter byten.

En hane hoppas locka till sig flera honor – upp till fem – 
till sitt revir.

Under de två timmar jag studerade rördrommen fångade den säkert ett 
tiotal småfiskar.


