Svartpannad törnskata
Den 28 augusti 2016 ringde Karl-Arne
Rosling och berättade att han såg en svartpannad törnskata vid Harka ängar, belägna
i anslutning till Norrtäljevikens södra strand
några kilometer öster om Norrtälje. Han hade
sett den bra och hade därtill bilder på den rara
gästen, men frågade ändå om jag hade lust att
komma över och titta på den. Eftersom jag
inte hade något särskilt för mig, och det var
i mina gamla hemmamarker, tog jag fasta på
detta. Redan ett par timmar senare var jag på
plats och kunde tillsammans med upptäckaren studera den sällsynta fågeln.
Ovanlig och ovanlig, för den delen. Under
färden hade jag funderat en del kring artens
uppträdande i Uppland − och i Sverige − och
kommit fram till att detta måste vara det
tredje fyndet i landskapet under 2016. Därtill
erinrade jag mig att den hade rapporterats
från i fjol och troligen även året dessförinnan.
För övrigt var jag nästan säker på att antalet
fynd i landet som helhet hade haft en tendens att öka under senare år, trots att arten
under lång tid har konstaterats minska i
sitt normala utbredningsområde längre
söderut i Europa. Dessa i så fall
motstridiga mönster i uppträdandet gjorde att jag beslöt
mig för att kontrollera

hur det verkligen förhöll sig när jag återvänt
hem. Nedan följer vad jag kom fram till.

Artens uppträdande i Uppland …
Sammantaget har 24 fynd av svartpannad
törnskata registrerats i Uppland fram till och
med 2016. Det första var en individ som sågs
vid Ärvinge på Järvafältet den 2 juni 1961.
Ytterligare tre fynd gjordes under 1960-talet
och lika många under det följande årtiondet
(se Figur 1). Under 1980-talet observerades
endast en individ (1980) och det dröjde fram
till 1996 innan arten åter noterades. Blygsamma två fynd under detta årtionde, ett även
1997, följdes dock av fem under den första dekaden på 2000-talet. Hittills under 2010-talet
har så många som nio svartpannade törnskator
iakttagits i Uppland och arten har varit årsviss
sedan 2012. Så många som de tre som bokfördes 2016 har aldrig tidigare noterats
under

Hane svartpannad törnskata, Lanius minor.
Årike Fyris den 16 juni 2009.
FOTO: JOHAN SÖDERCRANTZ
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uppträdande i Uppland
ett år. Hälften av alla fynd i landskapet har
således gjorts efter 2002 och utvecklingen
tycks för närvarande vara uppåtgående.

… och i Sverige
Att antalet fynd har ökat under senare tid är
dock inte något som är unikt för Uppland,
trenden är positiv för landet i sin helhet (se
Figur 2). Arten har noterats årligen under
perioden 1970–2014, men det är först under
de två sista åren som tvåsiffriga antal har nåtts.
Det är svårt att förstå varför fynden i Sverige
ökar, när svartpannad törnskata generellt
anses minska som häckfågel i Europa. Arten
häckar dock inte bara i Europa utan även
i västra Asien. En möjlig förklaring skulle
kunna vara att det i första hand är individer
från mer ostliga populationer, som kanske inte
har minskat i samma grad som de i Europa,
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som når oss. Om detta vet vi ingenting, men
ser vi på fyndens fördelning över landet, har
de en klart ostlig dominans. Arten har rapporterats från de flesta landskap, men Öland
och Gotland står för de i särklass flesta fynden
med minst 66 respektive 44 fram till och med
2014. Därefter följer Skåne med minst 29,
Uppland med 20 samt Södermanland med
18 fynd. Två tredjedelar av alla fynd härrör
från dessa fem landskap.
Att arten, som så många andra med ett
liknande utbrednings- och flyttningsmönster,
ses sällsynt i Sverige under våren och försommaren efter att ha flyttat för långt under återflyttningen mot häckningsområdena, är känt
sedan länge. Något enstaka fynd har gjorts
redan under den första tiodagarsperioden av
maj, men det är först under den följande som
antalet stiger rejält för att nå en topp under

Figur 1. Svartpannad törnskata i Uppland – antal individer/år (n=24)
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Figur 2. Svartpannad törnskata i Sverige – antal individer/år 1970–2014 (n=223)
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den första tredjedelen av juni (se Figur 3).
Därefter halveras antalet under den andra
dekaden av månaden, men även om antalet
nya fynd fortsättningsvis minskar något, så
upptäcks 10–20 nya individer varje tiodagarsperiod ända fram till början av augusti.
Under den andra dekaden av denna månad
minskar antalet nya observationer till en
handfull, men det fortsätter att rapporteras
nya fynd i den storleksordningen ända fram
till början av oktober.
ATT SÅ MÅNGA fynd görs från högsommaren

över varför det finns så pass många fynd under
september–oktober, då arten redan borde ha
lämnat Europa för sydligare trakter. Ett så
pass sent uppträdande skulle kunna indikera
att det är individer som flyttat åt fel håll, men
varför ingår en så stor andel gamla fåglar som
redan borde ha erfarenhet av att flytta mot
övervintringskvarteren i Afrika? Studerar
man de sena fynden lite närmare (se Figur
3), finner man att flertalet är från senare tid,
efter 1990. Huruvida detta visar att sådana
fynd är en sentida företeelse, eller om dagens
fågelskådare är mer uppmärksamma än tidigare är oklart. Man skulle kunna tänka sig att
skådarna förr inte var lika raritetsfixerade som
de är numera och därför i större utsträckning
felbestämde svartpannade törnskator till varfåglar. En sammanfattande slutsats blir: Det
är mycket vi inte vet!

och ända fram till början av oktober skiljer
svartpannad törnskata från andra arter som
når Sverige efter förlängd flyttning under
våren. Mer normalt är att det stora flertalet av
sådana noteras under våren och försommaren,
medan iakttagelser därefter är få. Förvånansvärt många sena svartpannade törnskator
rapporteras dessutom vara adulta, vilket är
ett mönster som skiljer dem från andra felflugna arter, där årsungar är i klar majoritet.
En förklaring till de många sena fynden av
just svartpannad kan vara att den, oavsett
ålder, är lätt att känna igen och har ett
sådant levnadssätt att den upptäcks.
Vad som är orsaken till dessa relativt många fynd under sommaren
och hösten är omöjligt att säga. Vi
vet inte om fåglarna har anlänt
redan under våren och sedan
funnits här oupptäckta en längre
tid, eller om de nått fram strax Svartpannad törnskata, Lanius
innan de hittades. Kanske är det minor. Långstannande individ vid
en kombination av dessa två Marma, Lagga, skiftet juni–juli 2014.
faktorer? Man kan även undra FOTO: JAN WÄRNBÄCK

Bill Douhan
bill.douhan@telia.com

Figur 3. Svartpannad törnskata i Sverige – förstadatum för observationer (n=251)
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