
Fisktärnan, Sterna hirundo, är en av de 
arter som ändrat sitt ankomstdatum mest 
och kommer nu närmare 3 veckor tidigare 
än på 60-/70-talet. Ungfågeln på bilden 
fotograferades vid Billudden i augusti.
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När kommer     

flyttfåglarna
till Uppland?  

Flyttfåglarnas ankomst under våren är en efterlängtad begivenhet. Vanliga arter som bofink, sädes-

ärla och lövsångare, som senare under säsongen kanske inte ägnas så mycket uppmärksamhet, blir 

till glädjeämnen i vardagen där nyanlända arter avlöser varandra i takt med att dagarna blir längre. 

Men fåglarnas flyttvanor har visat sig vara föränderliga, med ett allt mildare klimat har ankomst-

datumen förskjutits. Yngve Hareland har tagit avstamp i Mats Edholms artikel om flytt fåglarnas 

ankomst i Uppland som publicerades i FiU 1981 och beskriver hur det ser ut i vårt landskap idag.

TEXT OCH FOTO: YNGVE HARELAND
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– en uppföljning och  
jämförelse med tidigare studier



Tabell 1. 

Medelankomstdatum 

under våren till Upplands 

rapportområde för tre 

tidsperioder av några av 

våra vanliga flyttfåglar, 

grupperade utifrån 

ankomstmånad under 

perioden 2002–2014. 

FEBRUARI

Grågås - - 28/2 13

MARS

Art Medeldatum 
1941–50

Medeldatum 
1965–79

Medeldatum 
2002–2014

Standardavvikelse 
2002–2014, ± dagar

MARS

Skogsduva 30/3 17/3 3/3 11

Sånglärka 25/3 12/3 6/3 12

Tofsvipa 2/4 20/3 7/3 13

Sädgås - 9/4 9/3 16

Kricka 30/3 5/4 17/3 11

Ängspiplärka 12/4 1/4 19/3 7

Hämpling 7/4 6/4 19/3 6

Bläsand - - 20/3 13

Enkelbeckasin 16/4 7/4 21/3 7

Rödhake 3/4 12/4 24/3 8

Snatterand - - 28/3 12

Rödvingetrast 4/4 12/4 28/3 7

Taltrast 8/4 13/4 28/3 6

Sädesärla 12/4 8/4 29/3 6

Järnsparv - 13/4 29/3 7

Skogssnäppa 18/4 14/4 30/3 4

APRIL
APRIL

Storspov 8/4 8/4 1/4 5

Skedand 11/4 19/4 2/4 8

Stenskvätta 24/4 23/4 9/4 6

Årta 9/4 28/4 9/4 5

Svarthakedopping - 24/4 12/4 4

Fisktärna 6/5 1/5 12/4 3

Ladusvala 9/5 5/5 18/4 4

Grönbena 1/5 5/5 19/4 4

Brushane - 6/5 20/4 4

Trädpiplärka 3/5 2/5 20/4 4

Lövsångare 27/4 3/5 21/4 3

Göktyta 9/5 7/5 21/4 3

Drillsnäppa 4/5 4/5 22/4 3

Gulärla 4/5 5/5 23/4 3

Rödstjärt 2/5 9/5 24/4 4

Hussvala 7/5 6/5 24/4 4

Svartvit flugsnappare 2/5 6/5 24/4 3

Svarthätta 19/5 14/5 24/4 5

Grönsångare 7/5 8/5 25/4 2

Buskskvätta 12/5 6/5 26/4 3

Sävsångare 9/5 10/5 27/4 3

Ärtsångare 12/5 12/5 30/4 4

MAJ
MAJ

Gök 12/5 15/5 3/5 3

Törnsångare 15/5 16/5 3/5 2

Tornseglare 18/5 17/5 6/5 3

Grå flugsnappare 15/5 17/5 9/5 4

Trädgårdssångare 21/5 23/5 9/5 2

Törnskata 17/5 17/5 10/5 6
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Mats Edholm jämförde genomsnittligt för-
stadatum för flera vanliga arter under åren 
1965–79 med genomsnittligt förstadatum 
för 1941–50 erhållet från Zoologiska Insti-
tutionen och insamlat i Uppsalatrakten av 
John Rosenson. Mats observationer var gjorda 
inom en omkrets av 3–4 mil från Uppsala och 
han var väldigt aktiv i fält. Jag har lagt till en 
tredje serie baserad på rapporter till Artpor-
talen för Upplands rapportområde under åren 
2002–2014. Tidiga ströfynd, udda avstickare 
och eventuella övervintrare har jag sorterat 
bort för att få första datum ”när arten är på 
gång”. Denna studie är således inte strikt ve-
tenskapligt upplagd, det är inte samma meto-
dik som ligger bakom de tre ankomstserierna, 
men jag är övertygad om att jämförelsen 
ändå ger en fingervisning om trender i våra  

vanliga flyttfåglars ankomstdatum. Några ar-
ter som fanns med i Mats serie, stare, ormvråk, 
ringduva, bofink och skrattmås, har utelämnats 
i min serie för att det numera är för många 
individer som övervintrar för att enkelt 
kunna filtrera fram ankomstdatum  
i Artportalen. De är dock med i en 
egen liten tabell på slutet (Tabell 2)  
för att materialet ska bli kom-
plett. Likaså har jag inte ta-
git med brun kärrhök och 
ortolansparv eftersom 
det är för få rapporter  
på olika individer 
för att ge någor-
lunda använd-
bara data  
(Tabell 3).

Så har studien gått till

Gulärlan, Motacilla 
flava, anländer i slutet 

av april, tidigare var det 
i början av maj. Fotot på 

denna hane (av sydlig ras 
flava) är från Hjälstaviken i maj.
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Jämförelse förr och nu, en översikt
Den stora tabellen är otvetydig (Tabell 1), nu 
kommer varenda art tidigare än på 40-talet 
och 60-/70-talen. Flera arter kommer 2–3 
veckor tidigare nu än i de tidigare serierna 
och exempel finns både bland tidiga ”vä-
derflyttare” och sena ”datumflyttare”. Enda 
undantaget är årta som får samma datum på 
40-talet som nu, men underlaget för denna 
art är litet, speciellt på 40-talet där den till 
och med ska ha saknats vissa år i Rosensons 
serie. Flyttfåglarna anpassar sig till att det 
blivit varmare och tittar man på SMHIs års-
medeltemperaturkurva för Uppsala (Figur 1) 
så är klimattrenden tydlig. Det är ingen stor 
skillnad mellan 40-talet och 60-/70-talen på 
årsbasis, men efter 1980 går kurvan tydligt 
uppåt och 2000-serien ligger i ett varmare 
årsklimat. En jämförelse enbart mellan de 
två tidigare flyttfågelserierna ger därför en 
varierad bild. 

Flera av de arter som normalt anländer  
i mars kom senare på 40-talet än 60-/70-tale t. 
För arter som kommer i april och maj  
är bilden mer splittrad och flera arter kom 
tidigare på 40-talet. Man kan spekulera  
i om det berodde på större klimat kontraster 

med kallare vintrar och varmare somrar 
på 40-talet. På 70-talet var flera vintrar  
milda. 

Skillnader under vårens lopp
Grågås är den enda art som får medel-
ankomstdatum i februari under 2000-talet. 
Arte n var mycket ovanligare förr så den är 
inte representerad i de två tidigare serierna. 
De övriga vanliga tidiga flyttfåglarna, skogs-
duva, sånglärka, tofsvipa och sädgås, har alla 
numera ett medelankomstdatum i början av 
mars, en halv till en hel månad tidigare jäm-
fört med de tidigare serierna. Trenden är också 
tidigare och tidigare genom de tre perioderna. 
Resterande mars-arter kommer 2–3 veckor 
tidigare nu än de två tidigare serierna. Intres-
sant här är att trastarna har tidigare datum på 
40-talet än 60-/70-talen. 

April-arterna kommer alla 1–3 veckor 
tidig are nu än under de två tidigare tids-
serierna. I denna grupp kom många arter 
tidigare på 40-talet än 60-/70-talen. De 
flyttfågelarter som anländer sist, maj-arterna, 
kommer alla 1–2 veckor tidigare numera. Här 
är skillnaden liten mellan 40-talsserien och 
60-/70-talsserien.

Törnskatan, Lanius collurio, är en av våra 
flyttfåglar som anländer sent på våren. 
Numera kommer den oftast i första 
halvan av maj, tidigare var det i andra 
halvan. Fågeln på bild är en ungfågel 
som rasta r vid Hjälstaviken på sydsträck.
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Några arter med stora skillnader
Jämfört med de båda första serierna, har 
de tre arter med störst skillnader numera 
tidigarelagt sin ankomst med nära tre veckor 
eller mer. Först har vi sädgås där det skiljer en 
månad mellan 2000-serien och 60-/70-tals-
serien. Här bidrar nog att arten inte var lika 
vanlig på rastning i Uppland tidigare. Sedan 
har vi fisktärna som kommer 19 dagar tidigare 
nu än på 60-/70-talen och 24 dagar tidigare 
än på 40-talet. Fisktärnan är en långflyttare 
till södra halvklotets kustområden och borde 
inte ha superkoll på när det börjar blåsa varma 

vindar över Nordeuropa, ändå finns det ett 
evolutionärt tryck att ta häckningsplatserna 
i besittning så tidigt som det går, vilket slår 
igenom när den globala uppvärmningen gör 
det möjligt. Den tredje arten bland dem med 
störst tidsskillnader är svarthättan som kom-
mer 20 dagar tidigare nu än på 60-/70-talen 
och 25 dagar tidigare än på 40-talet. Svart-
hättan har delvis ändrat sitt flyttmönster. Fler 
och fler av kontinentens svarthättor flyttar 
numera till Storbritannien och Irland på 
vintern istället för längre söderut, och den 
tycks också ha ökat som övervintrare i södra 
Sverige. Att brittiska öarna blivit en möjlig 
övervintringsplats i större skala för svarthätta 
hänger säkerligen också ihop med att det 
blivit varmare.

Årsvariationer under 2002–2014
Som väntat är spridningen i ankomstdatum 
mellan åren inom 2002–2014 störst för de 
arter som kommer tidigt. Vädret varierar mer 
i månadsskiftet februari-mars än senare under 
våren. Grågås och de tidiga mars-arterna har 
alla en standardavvikelse på över ±10 dagar. 
Bläsand och snatterand som kommer lite se-
nare hamnar också över ±10 dagar i standard-
avvikelse. Sedan är trenden att variationen i 
ankomstdatum minskar mer ju mer våren 
framskrider. Minst variation har tre sångare 
som kommer i slutet av april och början av 
maj, grönsångare, törnsångare och trädgårds-
sångare. Dessa har en standardavvikelse på 
endast ± 2 dagar. 

Text och foto: Yngve Hareland

Ortolansparv 3/5 10/5

Brun kärrhök - 8/4

Art Medeldatum 
1941–50

Medeldatum 
1965–79

Stare 29/3 10/3

Ormvråk 3/4 18/3

Ringduva 9/4 24/3

Bofink 26/3 26/3

Skrattmås 31/3 27/3

Art Medeldatum 
1941–50

Medeldatum 
1965–79

Tabell 2. Ankomstdatum för arter  

som numera är vanliga övervintrare.

Tabell 3. Ankomstdatum för arter  

som ej tagits med p g a fåtalighet.

Figur 1. Rekonstruerad årsmedeltemperatur i Uppsala mellan åren 1722–2016.

KÄLLA: SMHI OCH UPPSALA UNIVERSITET
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