
I JUNI 2014 när jag gick min punktrutt i sam-
band med häckfågeltaxeringen, så fick jag 
syn på en stenskvätta som jag tyckte såg ut 
att vara färgmärkt. Jag jobbar inom ett sten-
skvätteprojekt sen många år tillbaka (se FiU 
1 2013, reds. anm.) och är van vid att glo på 
stenskvätteben och läsa av färgringar, men 
jag tänkte att nu måste jag ha sett i syne. Här 
flera mil från vårt undersökningsområde ska ju 
inte finnas några färgmärkta skvättor. Fågeln, 
en hona, rörde sig snabbt bortåt genom en 
hästhage och jag fick bara korta skymtar av 
henne i handkikaren. Jag tänkte att jag skulle 

cykla tillbaka senare på dagen, efter att jag 
var klar med min punktrutt, och då ta med 
tubkikaren och kolla upp den här skvättan. 
Men det blev dåligt väder på eftermiddagen 
så det blev inte av att cykla tillbaka till plat-
sen och sen hade jag så mycket annat för 
mig de kommande dagarna att det hela föll  
i glömska. 

Under sensommaren och hösten tänkte 
jag ibland på den här stenskvättan och grämde 
mig över att jag inte kollade upp den noggran-
nare, för tänk om det verkligen var så att den 
faktiskt var färgmärkt.

Författarens bild på den individmärkta stenskvättan, 
Oenanthe oenanthe. Bossarby, Dannemora juni 2016. 
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Annika Rastén har jobbat många säsonger med färgmärkning av 

stenskvättor på Lövsta slätten och snubblade i annat ärende över 

en av fåglarna som visade sig ha flyttat på sig en bit norrut. I denna 

berättelse redogör hon för sitt både roliga och intressanta fynd!

Stenskvätta på vift!
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ÅRET DÄRPÅ, 2015, när jag gick min punktrutt 
hände precis samma sak igen. En stenskvätte-
hona dök upp på punkt 11 och återigen tyckte 
jag att hon såg ut att ha färgringar på benen. 
Den här gången cyklade jag tillbaka direkt när 
inventeringen var klar. Jag ställde mig med 
riggad tubkikare vid hörnet av hästhagen där 
jag sett honan och spanade. Jag hittade bara 
tre omärkta stenskvättor, två hanar och en 
hona, men eftersom det här var i slutet på 
maj var jag fullt medveten om att honan jag 
sett kanske låg och ruvade fortfarande, så jag 
bestämde mig för att vänta på platsen i en 
timme. Inom den tiden brukar ruvande honor 
komma ut för att födosöka.

När 25 minuter hade gått flög en sten-
skvätta plötsligt ut från en stor sten rätt nära 
där jag stod. Jag fick in den i kikaren och 
japp, där var hon och visst var hon färgmärkt! 
Orange ring över alu-
miniumring på vän-
ster ben och vitblå 
ring över gul ring på 
höger ben. Jag kände 
såklart igen både färg-
ringar och den typ 
av kombination hon 
hade, och visste direkt 
att den här honan 
hade fötts i det som vi 
kallar område 1 i vårt 
undersökningsområde 
utanför Uppsala.

HONAN FÖDOSÖKTE ett tag och kom så små-
ningom tillbaka till boplatsen med en liten 
larv i näbben, så jag förstod att hon måste ha 
nykläckta ungar i boet. Jag tog lite bilder på 
henne och cyklade sen hem, otroligt nöjd och 
glad över min upptäckt, för det här var smått 
sensationellt. Den här honan föddes i Lövsta 
2012 och hade alltså flyttat 37 km längre 
norrut, till byn Myra utanför Dannemora. 
Det är rekordlångt, vi har enstaka återfynd 
av stenskvättor som är födda i vårt område 
som kommit tillbaka och häckat någon mil 
från där de är uppvuxna, men det vanligaste 
är att stenskvättorna återvänder och slår sig 
ner bara några hundra meter eller ett fåtal 

kilometer från där de är födda. 
Förra året, 2016, var jag förstås nyfiken på 

om den här honan skulle vara tillbaka så jag 
cyklade till Myra redan i början av april för 
att leta. Då syntes bara en hane till i hagen 
och när jag kollade igen någon vecka senare 
hade han fått sällskap av en omärkt hona. 
Jaha, då hade kanske den färgmärkta honan 
dött under vintern, det är tyvärr vanligt att 
stenskvättor inte blir mer än två–tre år gamla. 
Möjligen skulle hon kunna ha slagit sig ner 
någon annanstans i närheten, men jag hade 
inte tid att åka runt och leta.

SÅ I SLUTET på juni när jag skulle cykla till 
Vendelsjön fick jag syn på en fågel som satt på 
en ledning i Bossarby. Först cyklade jag bara 
förbi men så tänkte jag att nä, det är bäst att 
kolla upp den så det inte är något spännande. 

Och det var tur att 
jag gjorde för det var 
klart mer intressant än 
jag hade kunnat ana! 
Det var nämligen den 
färgmärkta stenskvät-
tehonan! Hon hade 
nu tappat sin dubbel-
färgade ring och hade 
bara orange och gul 
ring kvar, utöver alu-
miniumringen. Hon 
flög bort till ett sten-
skravel i en hästhage 

där en unge som var max 25 dagar gammal 
tiggde av henne, så uppenbarligen hade hon 
häckat framgångsrikt. Bossarby ligger bara en 
kilometer från Myra så hon hade inte flyttat 
så långt denna gång, men likväl hade jag lätt 
kunnat missa henne om jag inte hade fått för 
mig att stanna för att kolla upp den där fågeln 
på ledningen.

Det ska bli oerhört spännande att se om 
hon återvänder även i år och jag håller såklart 
tummarna för det. Förra året var hon 5K, det 
vill säga fyra år gammal, så sannolikheten att 
hon kommer tillbaka i år är inte så stor. Men 
vi får hoppas och se!

Annika Rastén
annika.rasten@bahnhof.se

”Den här honan föddes  
i Lövsta 2012 och hade 

alltså flyttat 37 km 
längre norrut [...]”
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