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Grönbiätare Merops persicus är en insektsätande fågel som länge har sagts vara något mer av 

en trollsländeätare än en biätare. Det finns många faktorer som kan påverka vilken föda en 

fågel väljer att äta. Ofta baseraras urvalet på vilken miljö fåglarna lever i. Födovalet för 

biätare avgörs beroende på vilka insekter som finns i de områden de befinner sig i när de 

häckar i Asien och norra Afrika eller under vintern då de har flyttat till delarna av Afrika 

söder om Sahara. Biätare vill gärna sätta sitt fokus på att jaga en art insekter hela tiden. Därför 

måste det finnas väldigt mycket av en och samma insekt inom det område som den gröna 

biätaren finns i. Några insekter som de stora kolonierna på hundratals eller vid enstaka 

tillfällen tusentals fåglar livnär sig på är steklar (Hymenoptera), gräshoppor (Orthoptera) och 

trollsländor (Odonata).  

Dr Charles Hilary Fry är en brittisk forskare som länge har arbetat med biätare som är hans 

stora intresse. I sin bok ”The Bee-eaters” från 1984 skriver han att grönbiätare äter troll-, 

jungfru- och flicksländor och i mycket mindre utsträckning steklar och andra flygande 

insekter. Dr. Fry skriver också i en annan bok ”Kingfishers, Bee-eaters & Rollers” från 1992 

att fågeln är mer en trollsländeätare än en biätare. Ryktet har således fortsatt att leva vidare 

och gör så även idag, men stämmer det verkligen?  

Jag gjorde ett litteraturprojekt där jag samlade ihop alla dokument jag kunde hitta om vad den 

gröna biätaren valt att livnära sig på. Det jag kom fram till efter att jag läst dem var att den 

inte är en specialist på trollsländor utan att den anpassar sitt födointag baserat på vad den 

finner vara bäst att livnära sig på inom området där den uppehåller sig precis som alla andra 

biätare. Ryktet om att den äter så mycket trollsländor är baserat på en undersökning som Dr 

Fry gjorde 1981 i Afrika. Han tog dock alla sina stickprov nära stora vattendrag. Eftersom 

trollsländelarver lever i vatten så är det inte alls konstigt att det blev så hög andel trollsländor i 

hans undersökning. Om Dr Fry hade gjort en inventering där han hade inkluderat många olika 

sorter miljöer hade nog hans resultat sett annorlunda ut. Nu är det missvisande eftersom det 

bara visar födointaget för en typ av livsmiljö som den gröna biätaren lever i. Dr Fry hävdade 

även i sin bok ”The Bee-eaters” att den gröna biätaren skulle ha en unik anatomi och vara 

lättare än andra biätare i förhållande till sin storlek. Jag gjorde ett diagram där jag räknade ut 

skillnaden mellan fåglarna men inte heller det fann jag stämma överens med det Dr Fry ansåg. 

Därför måste vi i framtiden ändra vår syn på fågeln. Min undersökning visade att grönbiätare 

inte är en trollsländespecialist Det ska dock inte förnekas att fågeln är lite bättre på att fånga 

trollsländor än andra biätare. 
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