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Vandringsalbatrossen - en masterlig flygare. Ju mer upprort havet ar 
desto battre tycks den trivas. Da tappar den aldrig fattningen. 

Men nar det blir stiltje eller nar den ar pa fast mark blir den nervos 
och lite klumpig. 

Expedition Gillsater traffade ett albatross-par en stilla afton i 
Kerguelens skargard i Indiska oceanen. 

TEXT OCH BILD: SVEN OCH BJORN GILLSATER 

Vida vingar iiver vattnet
D Bara det finns vind be
harskar vandringsalbatros
serna sitt hav pa ett suverant 
satt, men i stiltje blir de 
osakra. For att lyfta fran 
havsytan maste vingarna ha 
vind ocb anda far de springa 
pa vattnet ett langt stycke 
innan l uften bar. 

I kontakt med fast mark 
blir de nervosa. Det kan vi se 
pa bilderna bar intill dar den 
snovita bonan sitter pa sitt 
blivande rede pa Il de la 
Possession och vantar pa be
sok av maken. Gang pa gang 
kommer han in for landning 
men sveper forbi. Glidflyger i 
langsmala attor langs bergs
sluttningen. Varje gang han 
kommer forbi pratar de med 
varahn. Efter atta a tio for
sok ar ban sa nara landnings
punkten att vi kan hora suset 
fran de vitt tvarstallda ving
arna, de utspanda, skara sim
fotterna. Stjarten ar utslagen 
som en nackros. I sista se
kunden angrar han sig. 

Enstaka moten 
Till slut slar det stopp i det 

kuddlika underlaget av hard
packad mossa som heter 
Azorella. Stoppet ar sa tvart 
for den tunga fageln att han 
»slar pa roten». Han ratar pa
sig, ser sig om och faller ihop
de valdiga vingarna. Vaggar
modosamt fram over marken
till sin hona. Tas emot sa
rorande hjartligt med kra
manden, med hesa, skrovliga
hummanden. Sjalv halsar
han med djupa bugningar,
ston och suckar. Det ar ett
belt betagande mote mellan
tva haftigt foralskade faglar.

Paret traffas bara vartan
nat ar for hackning. Forsta 
gangen intraffar det nar 
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vandringsalbatrossen ar i 
atta, tio-arsaldern. I minst 
tio ar haller samma par ibop 
och varje gang mots de pa 
samma backningsplats och 
vid samma tid. Man vet att 
albatrosser kan bli femtio ar 
gamla. Det har ar ett aldre 
par. De ar nastan belt vita. 
Stora, bruna, vanliga ogon. 

Mellan backningsperio-
derna ar de enstoringar pa 
havsvidderna. En del seglar i 
vag jorden runt under »friti
den» och eftersom hastighe
ten i god vind kan bli uppat 
160 km/tim hinner svangar
na bli ganska yviga pa bada 
sidor om »the Antarctic Con
vergeance», Polarfronten. En 
vandringsalbatross som hade 
ringmarkts pa Crozet Islands 
aterfanns tre ar senare pa 
Falklandsoarna mer an 8 000 
sjomil bort ... 

Den har aftonen ar som 
skapt for herdestunder. For 
en gangs skull ar havet stilla. 
Himlen ar bla med tunna slo
jor av cirrus-art. Ljuset over 
den djupgrona sluttningen 
lent. �ukt i skuggorna. 

·Albatrossparet framfor oss
har kelat med varann alltse
dan hanen la ihop vingarna 
och putsat till dressen. Toland 
Jigger de tatt tryckta intill 
varann. Emellanat vaggar 
den ene runt med vanliga 
grymtningar. lbland reser sig 
bagge faglarna, korsar hal
sarna, gnider nabbarna, 
barklar sig och Jagger sig 
ater stillsamt ner pa badden. 
Uppf9strande syner av fortro
ende tch tillgivenhet for tuffa 
nordbµr. 

Det· har fo!:unnats mig att 
under arens !opp iakttaga 
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ganska manga av varldens 
drygt 250 fagelarter, men 

inga bar imponerat pa mig i 
sitt beteendemonster som al
batrossarterna. 

Sa slutar den har karleks
fyllda uppladdningen hara pa 
ett satt. Rohan trycker sig 
med utbredd stjart mot mar
ken och hannen bestiger hen
ne - just bestiger. Ingen li
delse. Ingen extas. Bara tva 
stora vita faglar som blir till 
en vit flack pa en mossgron 
sluttning pa en enslig o i Syd
Indiska Oceanen ... 

Under backningssasongen 
ser den garna till att grannar 
av den egna arten finns in
om synhall. Ogonkontakten 
tycks vara en viktig forut
sattning for framgangsrik 
hackning. 

Dagar av glidfiykt 
Faglarnas bemtrakter ar 

Kerguelens skargard, St 
Paul eller Amsterdam oarna, 
Crozet och Syd-Georgien i 
Sub-Antarktiska o-varlden. 
Mellan landningarna glider 
de i ensamhet over oceanerna 
mellan 25:te och 60:de syd
liga breddgraderna. Skulle 
de handelsevis sikta ett far
tyg, som var mis Lindblad 
Explorer, slar de garna folje. 
Dygn efter dygn rider de pa 
ororliga vingar. Utnyttjar 
med fullandat masterskap 
uppvindarna pa lovartsidan 
- sveper med rasande hastig
het diagonalt nerfor lasidan
av dyningen - girar sa tatt
inpa vagen att den svarta
vingspetsen ristar faror i ba
vet.

Om sjon inte hystar var bat 
alltfor ovarsamt kan vi ge
nom kamerans teleobjektiv 
studera deras form och skon
het i narbild: stromlinjefor
mad kropp med aningen av 

kutig rygg, kraftig budrosa 
nabb, fran spets till yttersta 
stjartfjader omkring 115 cm. 
De aerodynamiskt formgivna 
vingarna har en svart bard 
langs de bakre slingorna. Det 
ar cirka 325 cm mellan de 
yttersta svarta vingspet
sarna, som forresten hos nas
tan alla havsfaglar ar svarta. 

Ju upprordare havet ar 
desto battre tycks de trivas. 
De ser ut att aldrig tappa 
fattningen. 

Maltid' i mansken 
Vill man skonja vandrings

albatrossen under middagen 
bor det vara fullmane over 
vagorna. Det ar da som orak
neliga mangder av blackfis
kar, upp till en meters stor
lek, stiger mot ytan. De ar 
favoritkost for bade kungs
pingviner och vandringsalba
trosser, for manga av havs
viddernas vitfaglar. 

For sjofarande har alba
trosserna alltsedan urminnes 
sjoskildringar varit en nar
mast helig fagel. Sjomannens 
sjal tar efter doden plats i en 
albatross. An i dag ar sjofol
ket vidskepligt och hyser en 
enastaende respekt for ocea
nernas vingbreda harskare. 

I alla titler har de ocksa 
varit motiv for konstnarer, 
forfattare ocb lyriker. Pablo 
Neruda har i diktsamlingen 
»Den Stora Oceanen» gett ut
tryck at sin beundran for al
batrossen:
Saltets trolouade, stormens 
sualor, 
nedstdnkta au hauet har ni 
udnt ryggen 
at all jordens orena lukt, 
och i den uilda klarheten 
dok ni ner med 
fiyktens himmelska geometri. 
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Till vanster: En vand
ringsalbatross pa ener
gisparande segelfl,ykt 
over vagorna. En upp
visning man aldrig 
upphor att beundra. 

Nedan: Ett karleks
mote i Kerguelens skar
gard. Efter manga 
landningsforsok har 
hanen aterforenats med 
honan. Efter den roran
de halsningsceremonin 
kan den stilla aftonen 
bara sluta pa ett satt. 
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