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Hösttur med tur gav turturduva
Bill Douhan

Det är givetvis omöjligt att med säkerhet veta
orsaken, men tills vidare får detta ses som en
möjlig sådan. I vilket fall som helst var det
en udda observation.

Turturduvan i Uppland
Turturduva är en art som vi mest förknippar
med senvår eller försommar, men höstfynd
är inte helt ovanliga. Det allra första fyndet
av arten i Uppland är från 1881. Det var en
ungfågel som sköts så sent som 5 november.
Även de följande sex fynden (1899, två fynd
1933, 1955 och två fynd 1964) är alla från
sensommaren eller hösten. Faktum är att det
första kända vårfyndet är relativt färskt, från
1968, då en individ sågs (av författaren och
Bo Granberg) från bil i Roslags-Bro den 26
maj. Det därpå följande fyndet är än senare
på året och det hittills enda rena vinterfyndet.
Det var en ungfågel som uppehöll sig i Upp-
sala, från 4 december 1968 till 3 januari 1969.

Fram t.o.m. 1969 finns det bara nio fynd
av turturduva kända från landskapet Uppland,
men därefter har arten rapporterats årligen.
Från 1960-talet finns bara tre fynd i Upplands
rapportområde, men hela 33 från det efter-
följande årtiondet. Arten ökade således mar-
kant under 1970-talet (se Figur 1) och det är
helt klart att det inte bara var en följd av en i
och för sig kraftig uppgång i den ornitolo-
giska aktiviteten vid denna tid. Från att tidi-

Jag hade redan kvällen innan beslutat mig
för att göra ett besök vid Rönnskärs udde
morgonen därpå, den 21 oktober 2007.

Eftersom jag har för vana att vara på plats
från början, lämnade jag hemmet i Östuna
redan kl. 05:45 (svensk sommartid). Det var
helmulet och rejält mörkt. Jag körde längs
byvägen ned mot landsvägen och strax innan
jag nådde fram, upptäckte jag att det var nå-
got på grusvägen som inte brukar finnas där.
Jag fortsatte långsamt och såg strax att det
var en fågel. Den var inte helt liten och den
satt kvar, till synes paralyserad av bilens strål-
kastare. Jag åkte ända fram och stannade bara
ett par meter från den. Till min häpnad kunde
jag konstatera att det var en turturduva! Vad
an detta!? Turturduva; sittande mitt på vägen
i kolsvarta natten! Och vid denna tid på året!
Ytterst märkligt. Jag gick ur bilen med en vild
tanke att försöka ta den med händerna och
ringmärka den (det var bara några hundra
meter till hemmet och ringarna). Nåja; det
gick givetvis inget vidare. När jag kom in i
strålkastarnas sken; lättade den, flög rakt upp
och försvann i mörkret.

Man kan naturligtvis undra över varför
den satt där på vägen i mörkret. Hade den
kommit på sträck, blivit trött och till slut va-
rit tvungen att landa? Att landa i ett träd i
mörkret är rimligtvis svårt för en normalt
dagaktiv fågel och då var detta ett alternativ.

Tabell 1.
Turturduva i Upplands rapportområde 1970-2006.

Antal individer Högsta årssummor Årsmedel
    1970-2006                              1970-2006                                                  1970-2006

1986 1984 1975 1983 1992 1970-79  1980-89  1990-99  2000-06

122 8 7 6 6 6 3,2 4,0 3,7 2,2
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gare ha varit en ytterst sällsynt gäst under
våren och sommaren var det i första hand vid
denna tid som turturduvan nu och framöver
observerades i Uppland.

En följd av denna plötsliga ökning blev
att arten sannolikt även häckade vid åtmins-
tone något tillfälle. Vid Vendelsjön observe-
rades turturduva för första gången med två
ex. 30 juni 1973 och likaledes två ex. 19 maj
till 1 juni 1975. Senare samma år sågs tre ad.
3–30 augusti samt även en ungfågel tillfäl-
ligt 7 augusti. Den observerade ungfågeln
indikerar rimligtvis en lyckad häckning i när-
heten. Även 1976 sågs ett ex., tillfälligt två,
från slutet av juni fram till början av augusti
vid Vendelsjön, men i övrigt fanns inga indi-
kationer på häckning detta år. Därefter finns
bara enstaka fynd rapporterade från Vendel-
sjön åren 1981, 1984 och 1987.

Turturduvan har sin huvudsakliga utbred-
ning söder om Sverige, men det finns goda
bestånd så nära som i t.ex. Baltikum. Arten
häckar även med några tiotal par i södra Fin-
land. Det ligger nära till hands att misstänka
att de som ses här i Uppland, ofta kommer
just från andra sidan Östersjön och 18 vår-
fynd bara på Svenska Högarna indikerar detta.
I övrigt är det dock få fynd från skärgården,
men det beror sannolikt mest på att så få få-
gelintresserade besöker denna miljö.

Även från Vendelsjön finns det många
fynd, men det beror i första hand på de många
iakttagelserna från mitten av 1970-talet då
arten sannolikt häckade här åtminstone nå-
got år. Andra lokaler med flera fynd är främst
sådana som besöks flitigt av fågelintresse-
rade; t.ex. Hjälstaviken (3 vår- och 2 höst-
fynd), Uppsala med omnejd (vardera 5),
Björn (3 respektive 1) samt Ledskär (5 vår-
fynd). Tre vårfynd på Kalvnäset (Tämnaren)
beror sannolikt delvis på många besökande,
men också på att lokalen också passar för tur-
turduva och drar åt sig individer som råkar
passera förbi.

Även om det finns fynd från slutet av april
fram till början av november, är det en mar-
kant topp i observationerna under vårsträcket
i månadsskiftet maj–juni (se Figur 2). Anta-
let fynd klingar av under juni, men är relativt
många fram till slutet av månaden. Därefter
är de klart fåtaligare, men det finns enstaka
eller några få observationer från nästan samt-
liga tiodagarsperioder fram till början av no-
vember. Turturduvor som ses under våren och
försommaren är sådana som sträckt lite längre
än normalt under vårsträcket, medan de som
hamnar här under hösten sannolikt är indivi-
der som kommit snett under färden mot
vinterkvarteren i Afrika.

Fynden ökade således markant under
1970-talet och låg på en likartad nivå, om än
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med relativt stora årliga variationer, fram till
slutet av 1990-talet (se Figur 1). I genomsnitt
rapporterades 3,2 individer/år under 1970-
talet samt 4,0 respektive 3,7 under de två ef-
terföljande årtiondena. Som mest har åtta in-
divider setts under ett år (1986), men minst
sex under ytterligare fyra år. Från 1995 och
framöver har aldrig fler än fyra individer ob-
serverats under ett år.

Det tycks i första hand vara vårfynden
som blivit färre, medan observationerna un-
der hösten ligger kvar på samma låga nivå
som tidigare (se Figur 1). Det är inte bara i
Uppland som fynden av turturduva minskar.
Trenden är densamma i hela landet och beror
sannolikt på en negativ beståndsutveckling i
nästan hela Europa. Även om turturduvan

fortfarande är en vanlig häckfågel i Europa
har den generellt minskat ända sedan 1970-
talet (Bird Life International 2004). Att det
är först från slutet av 1990-talet som antalet
observationer minskar hos oss, kan kanske
bero på att nedgången i Europa först nu har
nått en sådan nivå att det börjar visa sig i färre
fynd hos oss.

Att turturduvan minskar som häckande i
Europa kan ha flera orsaker. Exempel på så-
dana är förändringar i jordbruket, exponering
för allehanda miljögifter och, inte minst, den
intensiva jakt som äger rum på många håll,
främst i södra Europa.

Bill Douhan, Rönnby, 741 94 Knivsta
bill.douhan@norrtalje.se

Inventering av standardrutter i Uppsala län 2007 – ett nytt
samarbete mellan UOF och länsstyrelsen i Uppsala län

Peter Schmidt

Som beskrivits i tidigare nummer av
både Vår Fågelvärld och FiU så be-
drivs projektet Svensk Fågeltaxering

sedan drygt 30 år av Ekologiska Institutio-
nen vid Lunds Universitet som en del i Natur-
vårdsverkets nationella miljöövervaknings-

program. För att få till en bättre standardise-
ring av inventeringarna med avseende på
Sveriges geografi och olika biotoper bedrivs
sedan 1996 även arbete med fasta standard-
rutter. Dessa utgörs av 8 km långa kvadra-
tiska rutter som inventeras från tidig gryning


