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Vår stenskvätta, Oenanthe oenanthe, har spritt sig som häckfågel runt 
nästan hela norra delen av norra halvklotet. Trots detta så har hela 
populationen behållt sitt ursprungliga övervintringsområde i Afrika. 
Så stenskvättorna, som har spritt sig österut genom Asien och till 
och med häckar i Alaska, flyttar den långa sträckan snett över hela 
enorma Asien för att komma till Afrika. Enkel resa är det ungefär 
15 000 kilometer, en ofattbart lång sträcka för en småfågel. Tur och 
retur blir det 30 000 kilometer − att jämföra med jordens omkrets 
på 40 000 kilometer. En stenskvätta född i Alaska, som lyckats bli 
sju år gammal, har således flyttat en sträcka motsvarande fem varv 
runt jorden. De stenskvättor, som har spritt sig västerut från Europa 
och häckar i nordöstra Kanada, har förvisso kortare väg till Afrika, 
”bara” 8 000 kilometer, men får istället göra en fantomflygning över 
Nordatlanten till Europa. Troligen tar de en ganska direkt rutt över 
havet istället för att ”ö-hoppa” via Grönland och Island. Återigen är 
det svårt att förstå att det fungerar för en endast cirka 25 gram tung 
småfågel − de kan ju inte landa på vattnet. 

Stenskvätta − tättingen som 
flyttar längst av alla

”De flyttar från grizzlybjörn och karibou till lejon och elefanter”
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Flyttvägarna för de tre i Alaska märkta stenskvättorna och den som märktes i nordöstra  
Kanada (notera att jorden är rund i verkligheten), från Biology Letters.
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Man kan ju tycka att det skulle vara enklare 
för dessa i Nordamerika häckande stenskvät-
tor att flytta söderut inom den amerikanska 
kontinenten, men man har aldrig påträffat 
övervintrande exemplar där annat än väldigt 
sällsynta ströfynd. Nu har en grupp forskare 
med hjälp av stenskvättor märkta med ljuslog-
grar bekräftat att de nordamerikanska skvät-
torna verkligen flyttar till Afrika och fått fram 
mer fakta om dessa fantastiska långflygningar.

I Sverige häckar stenskvättan i öppna 
marker med steniga inslag över hela landet, 
i fjällen upp över trädgränsen. Arten är såle-
des geografiskt väl spridd, men är ingenstans 
påfallande vanlig utan pendlar mellan ganska 
sällsynt och hyfsat vanlig. Populationen i 
Uppland bedömdes till drygt 9 000 par enligt 
Upplands fåglar 1996. I den 2012 utkomna 
Fåglarna i Sverige uppskattas vår population 
till 6 200 par och för Sverige som helhet till 
290 000 par och att huvuddelen av dem finns 
på kalfjället. I södra och mellersta Sverige 
har det skett en minskning de senaste decen-
nierna. Våra stenskvättor flyttar på hösten, 
mellan augusti och början av oktober, till 
övervintringsområden i nordvästra Afrika. 

Stenskvätta, Oenanthe oenanthe, Lofoten i juli. FOTO: YNGVE HARELAND

På våren kommer de åter i mitten av april. 
Här i Uppsala pågår ett forskningsprojekt om 
våra stenskvättor som Debora Arlt skrev om 
i Fåglar i Uppland nr 1, 2013.

Totalt finns cirka 20 stenskvättearter inom 
släktet Oenanthe och de flesta häckar i Med-
elhavsområdet, Nordafrika och Mellersta Öst-
ern. Den stenskvätteart med störst spridning 
är just vår egen. Den häckar över hela Europa 
och hela norra och mellersta Asien och alla 
flyttar till Afrika för att övervintra, även de 
som häckar längst bort i östra Asien. Det som 
är riktigt intressant är att efter den senaste 
istidens slut, för 10 000 år sedan, har de även 
koloniserat Nordamerika. De nordostligaste 
stenskvättorna har spritt sig över Berings sund 
in i Alaska och vidare in i Yukonterritoriet i 
nordvästra Kanada. På landets andra sida har 
arten spritt sig från Europa över Atlanten till 
Grönland och sedan längs dess kust vidare 
upp till nordöstra Kanada , från Labrador 
och norra Quebec till Baffin Island, Ellesmere 
Island och Axel Heiberg Island. Dessa skvät-
tor, som flyttar över Atlanten, har utvecklats 
till en lite kraftigare och mer långvingad ras, 
Oenanthe oenanthe leucorhoa. Spridning runt 
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Hudson Bay pågår och det har postulerats att 
inom 100 år, så har arten täppt till sin lucka 
i centrala arktiska Kanada. En intressant frå-
geställning är om de båda raserna då kommer 
att hybridisera och vilken väg avkomman kan 
tänkas flytta?

En internationell forskargrupp med orni-
tologer från Tyskland, England och Kanada 
har i ett forskningsprojekt satt ljusloggrar 
på nordamerikanska stenskvättor. (Läs om 
ljusloggerns konstruktion och funktion i Fåg-
lar i Uppland nr 1, 2013, sid 9). De använde 
1,2 gram lätta ljusloggrar från BAS (British 
Antarctic Survey). Trettio stenskvättor fånga-
des i Eagle Summit i Alaska år 2009 och fick 
ljusloggrar monterade på sig. I nordöstra Ka-
nada fångades sexton stenskvättor år 2010 i 
Iqaluit på Baffin Island, Nunavat, och försågs 
med ljusloggrar. Alaskafåglarna vägde 24,7 g 
i snitt medan kanadafåglarna vägde 28,3 g i 
snitt. Rasen leucorhoa är som sagt lite kraf-
tigare. Fem av Alaskafåglarna återvände till 
märkplatsen året efter, och av dessa kunde 
tre tankas på data från sina ljusloggrar. Dessa 
visade att skvättorna övervintrat i Östafrika, 
någonstans i länderna Sudan, Uganda och 
Kenya. Sydflyttningen under hösten hade gått 
genom norra Ryssland och Kazakstan, innan 
de korsat Arabiska halvön och flugit in över 
Afrika, en total sträcka på 14 600 kilometer 
avverkad på 91 dygn, vilket ger ungefär 160 
kilometer per dygn. Nordflyttningen under 
våren följde samma rutt men gick en månad 
snabbare. I snitt tog den 55 dygn vilket ger 
250 kilometer per dygn.

Två av stenskvättorna som märktes i östra 
arktiska Kanada återvände året efter, och en av 
dessa kunde tankas på data från sin ljuslogger. 
Skvättor som bar ljusloggrar återvände i sam-
ma frekvens som de som endast var märkta 
med färgringar. Troligen har stenskvättor, som 
häckar i arktiska miljöer, lägre ortstrohet än 
våra stenskvättor, eftersom snösituationen 
varierar mycket mellan vårarna. De kan helt 
enkelt inte räkna med att alltid häcka i samma 
område år från år. Data från den fågel som 
kunde läsas av visade att den hade sträckt ut 
över havet från Baffin Island och flugit 3 400 
kilometer till Brittiska öarna på fyra dygn, 

möjligen att den mellanlandade ett tag på 
Grönlands sydspets. I snitt blir det 850 kilo-
meter per dygn. Därefter flög den ytterligare 
4 000 kilometer söderut ner till Mauretanien 
i Västafrika. Nordflyttningen under våren 
följde samma rutt tillbaka. Alaskafåglarna 
tog längre tid på sig för höstflyttningen, men 
denna häckare i östra Kanada gjorde omvänt 
och flyttade snabbare på hösten, 26 dygn 
med snitt 290 kilometer per dygn, och lång-
sammare på våren, 55 dygn med i snitt 130 
kilometer per dygn.

Genom att studera väteisotopfördelning-
en i fjädrar som vuxit ut i vinterkvarteren i 
Afrika hos stenskvättor som häckar i Alaska 
respektive nordöstra Kanada fick forskarna 
också resultat som pekade mot att fåglar 
från Alaska främst övervintrade i östra Afrika 
medan de från nordöstra Kanada främst 
tillbringade vintern i västra Afrika. Väteiso-
topfördelningen i miljön skiljer naturligt lite 
grand mellan olika delar av Afrika.

Forskarnas detaljstudier av ljusloggerdata 
från de tre Alaskafåglarnas flyttning över 
Asien till Afrika gav ytterliggare en del in-
tressanta resultat. Samtliga stack iväg mellan 
den 18 och 20 augusti i samband med att 
det blev kallare väder kombinerat med svaga 
vindar. Inledningsvis sträckte alla tre på bra. 
Stenskvättor är nattflyttare som rastar och  
födosöker under mellanliggande dagar. Så 
småningom gjorde alla tre fem uppehåll på 
fyra dygn vardera längs flyttvägen för att fylla 
på fettreserverna. När de väl hade nått trak-
terna av Kaspiska havet, gjorde alla tre dess-
utom ett långt uppehåll av storleksordningen 
några veckor, innan de arabiska öknarna 
korsades på väg in i Afrika. Ankomstdatumet 
till vinterkvarteret är inte kritiskt, och det kan 
förklara varför höstflyttningen följer ett lug-
nare tempo än vårflyttningen. Färden tillbaka 
mot nordost startade mellan den 29 mars och 
8 april för våra tre skvättor. De gjorde nu färre, 
men lite längre uppehåll, dock inget riktigt 
långt ”Kaspiska havet uppehåll”. 

Vad gäller själva orienteringen och flytt-
riktningen antas högarktiska flyttfåglar oftast 
följa den kortaste vägen till övervintringslo-
kalerna längs den så kallade storcirkeln. För 
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Stenskvätta, Oenanthe oenanthe, Hjälstaviken i september. FOTO: OLLE BERNARD

dessa, i Alaska häckande stenskvättor, skulle 
den kortaste vägen till Afrika vara tvärs över 
Arktis, en sträcka på 4 500 kilometer över 
vatten och is. Det vore i och för sig kanske 
inte omöjligt med tanke på att skvättorna 
från östra Kanada flyttar en liknande rutt över 
Nordatlanten. Men större klimatrisker och/
eller problem med att navigera med hjälp av 
magnetfältet nära Nordpolen kan göra att den 
varianten inte är lämplig. Istället sammanföll 
flyttkursen bäst med den modell som beskrivs 
som flyttning med en fast vinkel mot magnet-
fältet (”the magnetoclinic course”). Dock har 
även denna variant sina brister i högarktiska 
områden. Troligen flyttar stenskvättorna en-
ligt en kombination av orienteringstekniker, 
där olika modeller dominerar i skilda geogra-
fiska områden längs vägen.

Summa summarum: att flytta från häck-
ningslokaler i Nordamerika till övervint-
ringsområden i Afrika är en enorm sträcka 
för en liten småfågel som stenskvättan. Det 
är svårt att förstå att det är fysiskt möjligt.  
Än mer fantastiskt är att de oerfarna ungfåg-
larna klarar av att göra detta på egen hand.
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