
På en stolpe vid vägkanten sitter en 
kråka och kraxar. Som utsänd reporter 
från Museosaurien tänkte jag försöka 
intervjua kråkan. Den är ju ändå en 
av våra vanligaste fåglar.

Hallå kråka! Vad kraxar du för? 
– Jo, jag har hittat mat! Ser du den över
körda haren där vid vägkanten? Så fort vi 

hittar något ätbart kraxar vi. Alla kråkor 
hjälper varandra att skaffa mat och att för
svara den mot andra och större djur. 

Så ni samarbetar? Ni kråkor verkar ju rätt 
smarta!
– Självklart är vi det! Vi kråkor är nog lite 
smartare än de flesta fåglar.

Varifrån kommer namnet kråka?
– Det kommer just ifrån vårt vanligaste läte, 
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kra, kra, kra! Det är ni människor som gjort 
om det till ett namn.

Ett riktigt kråkslott
Var bor ni kråkor? Man ser ju aldrig några 
kråkslott! 
– Det där uttrycket har ni människor hitt at 
på. Vi kråkor bygger våra egna bon av små 
kvistar. Ofta ligger de högt upp i träden. Vi 
är mycket försiktiga, särskilt när vi har  
un gar i aprilmaj. Det är kanske därför du 
aldrig har lagt märke till våra bon. Helst 
bor vi i tallar i skogsdungar. I skärgården 
kan det duga med låga buskar, stolpar eller 
sjömärken. Vi kråkor finns i hela Sverige, 
men är vanligare där ni människor bor. 
Där finns det mer mat att hämta.

Hur många kråkor finns det i Sverige? 
– Mellan 250 000 och 500 000 kråkpar 
påstår de människor som försökt räkna 
oss! Då har de inte räknat med alla ung
domar. De drar omkring i stora ”ungdoms
gäng”, ungefär som ni människor gör 
ibland. Så kan de hålla på tills de blir vuxna 
och hittar en ledig plats att slå sig ner på.

När blir ni kråkor vuxna? Och hur 
gamla kan ni bli?
– Vid 23 års ålder är vi mogna att 
skaffa egna ungar. 

Ni människor sysslar med konstig
heter som att fånga fåglar och ring
märka dem. Genom det vet ni att den 
äldsta, kända kråkan blev nästan 18 år, 
det var en engelsk kråka. 

Kråkkärlek
Kan kråkor bli kära? 
– Självklart! Om vi kråkor blir förälska
de i varandra håller vi ihop hela livet. Vi 
brukar hitta en bra boplats tillsammans. 
Ja, vi kallar det för revir. Här bor vi hela 
livet om vi inte blir bortkörda. Varje vår 

visar vi kråk hanar vår kärlek till vår hona 
genom att uppvakta henne. Vi släpar med 
vingarna och breder ut vår stjärt och bugar 
oss flera gånger för henne! Istället för att 
kraxa som vanligt har vi ett finare och mjuk
are läte. 

Efter parningen lägger Fru Kråka 46 
ägg som hon ruvar i 3 veckor. Men jag hjäl
per till! Jag matar henne hela tiden då hon 
ligger på våra ägg. Ungarna kan flyga efter 
drygt en månad. Både ungarna och vi vux
na kråkor gillar att leka. En rolig lek är att 
släppa stenar från luften ner på blänkande 
föremål, som t ex biltak!!! 

Vintertid
Vart tar ni kråkor vägen på vintern? 
– För 200300 år sedan flyttade mina för
fäder till varmare trakter. De kom tillbaka i 
mars och därför kallades de marskråkor av 
många människor. Nuförtiden stannar de 
flesta av oss i Sverige. De som bor i Norr

land flyttar bara till norska kusten, till stä
derna eller längre söderut. Det beror på att 
här kan vi hitta gott om mat på vintern. 
Men några av mina kompisar flyttar så 
långt som till Frankrike och Belgien.

En kråkmiddag
Vad äter ni kråkor? 
– Nästan allt! Andra fåglars ägg och fågel
ungar, matrester, sopor och döda djur.  
Allt ätbart som ni människor slänger tar vi 
reda på. Vi gillar verkligen er nedskräp
ning, eftersom det ger oss så mycket mat. 
Det är för att vi är så smarta på att skaffa 
mat som vi kråkor kan bosätta oss nästan 
överallt. Vi kan t ex stjäla fisk av människor 
som pimplar på isen. När ingen ser kan vi 
smyga fram och med näbben dra upp met
reven för att se om det sitter fisk på kroken!

En grå kostym med svarta ärmar
Det är ju lätt att känna igen er kråkor i den 
gråa kostymen med svarta ärmar. Men hur 
kan du se om det är en hane eller hona du 
pratar med?
– För er människor ser hanar och honor 
likadana ut, men vi kan förstås skilja på 
varandra. En kråkhane uppför sig ju inte 
likadant som en hona.

– (!)

Det här var ett intressant samtal. Jag får 
tacka för att du tog dig tid med mig. Nu får 
du fortsätta att äta på din hare, innan de 
andra kråkorna ätit upp allt. Jag ska hälsa 
mina läsa re att nästa gång de ser en kråka, 
kan de tänka på att det är en ganska klok 
fågel de har mött. Kanske kan de också för-
söka prata med er?   

Kråkor bygger sina bon av pinnar  
som de samlar in.


