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nyheter

Flyttfåglarna är
redan tillbaka
Tidig islossning lockar hem dem.

De är vårens glada gäster.
Och de är redan här.
– Det var en extremt tidig
islossning i år, vilket har
gjort att ﬂyttfåglarna har
kommit extra tidigt. De vill
till sina häckningsområden
så fort som möjligt, säger
Carl Bredberg, ordförande i
Wermdö ornitologer.
Han har redan observerat
ﬂera fåglar som egentligen
brukar dyka upp först senare under våren, som sångsvanar, gäss och tofsvipa.
Och några taltrastar.
– Några enstaka individer
kom i slutet på februari och
det är nästan rekordtidigt.

Förra året kom den första
ﬂyttvågen i slutet av mars,
början av april.
Fåglarna som redan är här
är väderﬂyttare – de dras
till värmen. En varm front
av sydvästlig vind som håller i sig i några dagar räcker
för att locka hit dem. Och
en sådan front kom redan i
februari.
– Lärkorna är ett säkert
tecken på bra väder och de
kom i februari, säger Carl
Bredberg.
Väderﬂyttarna drar normalt inte heller så långt från
Sverige, utan brukar övervintra i Sydeuropa. Så de
har en kortare sträcka att ta
sig hit på än datumﬂyttarna
som oftast ﬂyger från Afrika
eller Asien och vars ﬂytt
styrs av ljuset.
– Väderﬂyttarna kan dra
igen när det blir dåligt väder, medan datumﬂyttarna,
som till exempel sädesärlan,
är punktliga och kommer hit
oavsett väder. Så det är sä-

kert några som dör om det
inte är tillräckligt varmt.
Många av ﬂyttfåglarna har
känslor för sina gamla platser och återkommer gärna
till samma häckningsplats
år efter år, eftersom det är
lättare än att markera ett
nytt revir. Men just nu beﬁnner sig de ﬂesta fåglarna vid
sina rastplatser.
– De provianterar. Bra rastplatser är våtmarker, fält och
åkrar. Fåglarna kan stanna
där allt från några timmar
till några dagar på en rastplats. Är det klart väder med
svaga sydvästvindar drar de
så fort de kan – de vill kunna
börja häcka och vid rastplatserna är det för stor konkurrens, säger Carl Bredberg.
Bra lokala rastplatser
är enligt honom Erstavik
i Nacka och Älvsbyfältet i
Värmdö.
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Sånglärkorna kom i
februari. Så gjorde
också enstaka exemplar av taltrastar.
”Rekordtidigt”,
menar fågelskådaren Carl Bredberg.

