DEBORA ARLT

Stenskvättor
mellan två världar

m senare
enskvättan so
st
ta
rs
fö
s
g
2012 så
lätt snötäckta
Den 15 april
de på denna
rå
m
o
ie
d
u
st
rt
häckade i vå
D. ARLT
Vallby. FOTO:
ra
o
St
d
vi
er
åk
Savannlandskap i no
rra Uganda (Murchiso
n
Nationalpark). FOTO: D.
ARLT

Det är början av februari och utanför fönstret snöar det. Stora flingor.
Jag ser fram emot en tur på skidorna. Våren känns långt borta just
nu, trots att talgoxarna har börjat annonsera sina revir på morgnarna
sedan ett par veckor. Dagslängden talar om för dem att det är dags
att börja en ny häckningssäsong, allt medan våra flyttfåglar är kvar i
värmen längre söderut. Det är drygt två månader tills exempel de första
stenskvättorna kommer tillbaka till Laggaslätten utanför Uppsala.
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Där har vi studerat häckningsekologin hos
en population stenskvättor sedan sommaren
1992. Vi – det är Tomas Pärt som började med
projektet 1992, jag som skriver den här texten och många assistenter, som har hjälpt oss
med att inventera, observera, och ringmärka
skvättorna genom åren. I 20 år har vi följt
populationens antalsmässiga svängningar (det
har gått lite upp och ner, men antal häckande
par är nu ungefär lika stort som det var 20
år sedan), och studerat individernas val av
revir i olika habitat i jordbrukslandskapet,
häckningsutfall och överlevnad. Vi vet att
skvättorna är beroende av att hitta tillräckligt
många revir i beteshagar eller på gårdar, där
markvegetationen hålls tillräckligt kort, så att
de kan hitta tillräckligt med mat till sina ungar
utan alltför stor ansträngning. Men utanför
häckningssäsongen, vad gör de och var är de?
Vad är det för förhållanden de får möta när de
inte är här? Frågor som inte är lätta att besvara
om man inte kan följa med på resan.
LÄNGE HAR MÄNNISKOR önskat kunna följa

fåglarna och upptäcka deras hemliga färder.
År 1899 märkte Hans Christian Cornelius
Mortensen starar med zinkringar för att ta
reda på deras förflyttningar. Han var inte
riktigt den första med idén att märka fåglar,
men var den första att på ett systematiskt
sätt att göra det. Och så uppfanns ringmärkningen. Genom att fåglarna märks med en
metallring med ett unikt nummer, kan varje
individ identifieras när den återfångas eller
hittas död. Om det sker på en annan plats än
där den märkts har man kanske fått värdefull
kunskap om flyttvägar och vinterlokalen för
arten. Men för en del arter finns det för få
återfynd och till dem hör stenskvättan. Till
exempel fångas det inte många stenskvättor
i vanlig ringmärkning, eftersom den bedrivs
med nät. Ofta i tätvuxen vegetation, medan
skvättorna föredrar öppen terräng.
De sydligaste återfynden av stenskvättor
märkta i Sverige har gjorts i norra Algeriet och
Marocko, det vill säga innan de har nått fram
till sina förmodade vinterkvarter någonstans
i Sahel precis söder om Sahara. Ett av dessa
fynd är faktiskt en av ”våra” skvättor – märkt

den 13 juni 1995 i ett bo vid Tjocksta (Danmark) utanför Uppsala. Den kontrollerades
samma höst den 19 september i Marocko.
Men av våra totalt 958 ringmärkta vuxna
stenskvättor och 6230 ringmärkta boungar
(fram till 2011) har bara fyra individer återfunnits utanför Uppland: en i Danmark, en
i Holland, en i Belgien och alltså en i Marocko.
MED RINGMÄRKNINGEN GÅR DET INTE heller att

följa enskilda individer – mer än att i bästa
fall få en eller två platser, där man lyckats
återfinna individen. Det vill säga, vi vet inte
hur snabbt olika individer flyttar, eller vilka
olika strategier och flygrutter de använder.
Större fåglar har man kunnat följa under
många år med hjälp av satellitsändare – men
för småfåglar väger dessa alldeles för mycket.
Nu finns det sedan ett par år en ny teknik på
marknaden: ljusloggar som väger bara ett fåtal
gram! En ljuslogg är en datalogg (se bild) som
kan registrera och lagra ljusintensiteten med
några minuters intervall. Som resultat får man
en ljuskurva för varje dag, som ger information om soluppgång och solnedgång. Eftersom
dagslängd varierar med latitud, och tiden för
solens upp- och nedgång med longitud, kan

Ljuslogg: Består av datachip och batteri samt
ljussensor på ändan av ett kort skaft, allt omgivet av skyddande plast. Här med sele av
elastiskt snöre som fästs runt benen, medan
loggen ligger på bakryggen.
FOTO: D. ARLT
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Stenskvätta med nyss påsatt ljuslogg. Bara ”antennen” syns sticka upp mellan mantelfjädrarna.
FOTO: A. LOPEZ

man klura ut var fågeln har befunnit sig en
viss dag eller under en viss period. Detta är i
alla fall den enkla grundprincipen. I praktiken
är komplicerad matematik inblandad där
man försöker ta hänsyn till en del felkällor
som påverkar den uppmätta ljusintensiteten. Men trots allt kan man alltså med vissa
felmarginaler ta reda på en individs position
med hyfsad precision, ca ± 10–20 mil. Tänk
dig nu att plötsligt kunna följa en liten fågel
som näktergal eller stenskvätta över ett helt
år! Lite av en önskedröm som gått i uppfyllelse för en fågelskådare eller forskare.
PÅ SMÅFÅGLAR sätts ljusloggen fast på bakryg-

gen – som en liten ryggsäck med snöre runt
benen (se bild). Det mesta av loggen täcks
ofta av fjädrarna, varför ljussensorn sitter lite
upphöjd på ett kort skaft. Hela packningen
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för en stenskvätta väger knappt ett gram,
vilket är strax under fem procent av stenskvättornas fettfria kroppsvikt. Före flyttningen kan
en stenskvätta öka i vikt från 20–25 gram upp
till 30–45 gram. Ljusloggen lagrar ljusdata
och för att kunna se dessa måste fågeln återfångas och loggen kopplas mot en dator. Just
återfångsten kan vara lite besvärlig då fåglarna
verkar lära sig vad en fälla är för något. Men
med list och tålamod kan det lyckas och så
står man där lycklig (se bild!) med en skvätta,
som bär en logg med värdefulla data, i sina
darrande fingrar. Det känns mäktigt att hålla
en fågel i handen som har flugit de minst 5000
km till vinterkvarteret fram och tillbaka och
tillbringat mer än fyra månader någonstans i
Sahel! Och om tekniken har fungerat felfritt
får man snart veta mer.

En stenskvätta med ljuslogg efter retur från Afrika. FOTO: T. PÄRT

HITTILLS HAR VI FÅTT DATA från nio individer.

Med några mindre variationer i flyttvägar
och vinterkvarter följer alla en ganska likartad
flyttresa och tidsschema. En typisk resa beskrivs för en hona som vi fångade den 4 juni
2011 i ett revir vid Säby mellan Linnés Hammarby och Lagga. Hon fick ringen med num-

Tomas Pärt med den första av våra stenskvättor
som kom tillbaka från Afrika och kunde återfångas i slutet av april 2011. FOTO: D. ARLT

mer 1ER82130. Hon var då ett år gammal,
kläckt 2010 i ett bo bara 700 meter från hennes första häckningsrevir. Hon fick sin ljuslogg
på ryggen och fullföljde sin häckning. Vi såg
henne under sommaren som senast den 20
juli (efter det är vi inte ute i fält längre). Våren
2012 var hon tillbaka – närmare bestämt den
25 april som var första dagen då vi såg henne.
Fem dagar senare lyckades vi fånga henne
och befria henne från loggen. Loggens data
berättade följande historia (se även bild): Hon
stannade i området till den 18 augusti 2011.
När hon lämnade häckningsområdet, drog
hon en liten bit söderut, förmodligen längs
med kusten, och den 19–20 augusti har hon
möjligtvis varit någonstans på Gotland. Nästa
korta stopp blev 10 dagar i slutet av augusti
i norra Polen. Sedan drog hon vidare med
korta nattetapper (stenskvättor flyttar ju på
natten) genom Polen, Tjeckien och Ungern,
med ett kort femdagarsstopp i norra Italien
nära Alperna, och fortsatte förmodligen längs
den Franska Rivieran för att dyka upp 14
september vid kusten i norra Algeriet. Som
alla våra studerade skvättor stannade hon
i Medelhavsområdet ett par veckor för att
sedan fortsätta sista sträckan över Sahara den
8 eller 9 oktober. Av allt att döma gjorde hon
resan under ett par dagar och den 12 oktober
FÅGLAR I UPPLAND 1 2013
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DATA FRÅN DE ANDRA FÅGLARNA visar att själva

sträckan på ca 5200 km (räta linjen mellan Uppsala och vinterområdet) tar
12–14 dagars aktiv flygning. Men
med några kortare och ett längre
stopp, och tar resan 50–60 dagar
på hösten och 30–40 dagar på
våren. Att vårflytten är snabbare verkar mest bero på att
de gör ett något kortare stopp
vid Medelhavet på vägen upp.
Det verkar vara främst centrala
Mali och södra Mauretanien
som är målet för resan för våra
stenskvättor. Men spridningen
av övervintringsplatser är stor.
De vistats på platser i västra Sahelbältet utspridda i ett område på
1000 km – 1500 km! Kom ihåg att alla
de nio skvättor som vi har kunnat följa hittills har häckat inom ca 10 km från varandra.
Honan 1ER82130’s flyttväg mellan häckningsplats vid Uppsala (vit punkt) och övervintringsområde (vit cirkel) i centrala Mali (Sahel).
Ljusblå: höstflyttning med några kortare och
längre stopp (cirklar).
Ljusgrön: vårflyttning.

nådde hon fram till sin övervintringsplats i
Sahelbältet i centrala Mali. Just där, i centrala
Mali, ligger det inre Nigerdeltat, där det är lite
frodigare än i omkringliggande halvökenlika
Sahel. Möjligtvis gjorde hon en kortare förflyttning under vintern, kanske för att hitta ett
område med bättre födotillgång, eftersom det
blir allt torrare under månaderna november–
mars. Regnsäsongen i Sahel pågår under juli
till september och efter det blir det alltså
alltmer torrt. Den 18 mars 2012 började hon
resan mot norr igen. Efter bara ett par dagar
gjorde hon ett kort stopp 22 mars – 9 april
nära Medelhavet vid gränsen mellan Marocko
och Algeriet. Den 11 april dök hon upp vid
Franska Rivieran igen och stannade till den 18
april. Den 20 april nådde hon Östersjön och
den 23 april var hon tillbaka vid Uppsala!
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OCH VILKA ÄR DE OLIKA MILJÖER som skvättorna

vistas i under året? De anländer till Sverige
när grönskan knappt har kommit fram – bara
de första löven på några buskar har spruckit
ut. Ofta är det fortfarande frostiga nätter och
ibland t.o.m. ett tunt täcke av snö (bild). Sommaren är ju sedan ofta ganska varm och grön
med mycket mat. Men hur de har det i Sahel
går knappt att föreställa sig, om man inte varit
där. Ett visst intryck förmedlar kanske bilden,
som jag tagit i savannen i norra Uganda. Det
är visserligen östligt häckande stenskvättor
som vistas där, men landskapet och habitatet
där de förekommer är säkert mycket lika det
i västra Sahels frodiga delar. Temperaturen
ligger mellan 15 och 20°C under natten och
upp till 30–40°C på dagen. Det regnar i stort
sett inte under tiden skvättorna är där nere.
Hur mycket mat de har tillgång till (insekter)
bestäms av hur mycket det regnade under
senaste regnperioden och därav hur mycket
växtlighet det har blivit, samt av habitatet.
Stenskvättor föredrar öppet landskap även
under ”vintermånaderna” och förekommer
i öppen savann och jordbrukshabitat med
enstaka buskar eller mindre träd (t.ex. Wilson
& Cresswell 2010).

VARFÖR GÖR DE ett sådant långt stopp vid
Medelhavet? Sägs det inte att fåglarna har
bråttom framförallt under vårflytten för att
nå fram tidigt på häckplatsen, för att på så
sätt säkra de bästa reviren och i övrigt de
bästa förutsättningarna för ungproduktion?
Flytten är säkert krävande och fettförråden
måste ibland förnyas för att kunna flyga längre
sträckor. Men behövs det därför 3-5 veckor?
Stoppen har möjligtvis med de växlande
tillgånger till föda på olika platser att göra.
De kan nog liknas vid de stopp som görs av
många arter i östra Afrika, som på hösten först
spenderar en tid inte så långt söder om Sahara,
för att sedan fortsätta söderut och tillbringa
resten av vintern i södra Afrika. Törnskatan
till exempel, stannar ca 50 dagar i Sahel
under flytten söderut (Tøttrup et al. 2011)
och detta sammanfaller med tiden för slutet
av regnperioden, då tillgången på insekter är
god. I södra Afrika ligger huvudregnperioden
under november–april och födotillgången är
alltså fortfarande relativt låg under hösten,
men tilltar sedan. Det vill säga att törnskatorna utnyttjar mattillgången i norr medan
det är fortfarande rätt torftigt i söder. För
skvättornas del kan det vara mattillgången i
slutet av sommaren i häckningsområdet som
sinar. Samma sak gäller födotillgången i slutet
av vintern, långt efter senaste regnperioden, så
det kan vara bättre att lämna Sahel vid denna
tidpunkt. Men samtidigt är det fortfarande
kallt och frostigt här uppe hos oss och då
stannar de vid ett bra ställe på vägen.

konsekvenser för efterföljande häckning. Nu
har vi alltså möjlighet att kunna förstå hur
mycket stenskvättornas livscykel och populationstrender påverkas av förhållanden under
häckningssäsongen respektive under vintern
eller flyttningen. Detta är viktigt för tolkningar av populationstrender och identifieringen
av hotbilder för de arter som minskar kraftigt.
I Sverige har stenskvättan minskat mycket
sedan 1970-talet (Svensk Fågeltaxering).
Nedgången har skett mest i södra Sveriges
jordbrukslandskap och mycket talar för att
minskad areal betad mark samt ökad intensitet av jordbruket med tätare grödor är viktiga
orsaker till den minskningen. Men kanske
bidrar även förändringar i habitat och klimat
i Afrika till den minskningen. Det får framtida
analyser av våra stenskvättor utvisa.
TACK TILL ALLA som har hjälpt oss inventera

och ringmärka stenskvättor under åren! Tack
också till alla markägare som tillåter oss att
vara på deras marker, och trevliga pratstunder
i fält! Tack till Peter Olsson som har analyserat
ljusloggsdata, och tack till Annika Rastén och
Tomas Pärt för hjälp med revidering av den
här texten.
Debora Arlt, Institutionen för ekologi, Sveriges
lantbruksuniversitet, Box 7044, 75007 Uppsala, 018672229, debora.arlt@slu.se
http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/
om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-ekologi/
hemsidor/arlt-debora/

NU ÅTERSTÅR ATT se hur stenskvättornas liv

påverkas även av förhållanden under vintern,
och flytten genom att ta fram väderdata från
dessa områden. Påverkas skvättornas överlevnad av hur torrt det har varit under vintern?
Förekomsten av insekterna är större när det
har regnat mer och växtligheten frodigare.
Efter den stora torrkatastrofen i Sahel under
1970-talet har det nu blivit något fuktigare.
Samtidigt har jordbruket ökat och en stor
del av marken är nu brukad. Lite är känt
vad det kan har för konsekvenser för fågelfaunan. Möjligtvis kan vinterförhållandena
även påverka konditionen hos fåglarna med
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