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GALLERIET    Fisktärna

Eleganten gör entré
När våren är här anländer den långtflygande eleganten – den 
graciösa fisktärnan – till våra kuster och sjöar för att finna en 
partner och leva familjeliv under några sommarveckor. På sina 
långsmala vingar, evolverade för energisnål flygning, har den 
färdats ända från södra Afrika. Den söker sig till våra kusters 

kobbar och skär, eller flacka stränder, och vill helst bo ihop med 
många andra par. Kolonierna kan bestå av upp till 300 par, men 

det händer att ett par häckar ensamt. Det är ett fasligt liv i 
kolonin. Boreviret på försvaras häftigt och högljutt. 

Skyddande dräkt
Också ungarna är väldigt vackra i sin gråbrun-
spräckliga fjäderdräkt som kamouflerar dem väl 
mot klippan. De två ungarna promenerade lugnt 
omkring i väntan på en ny fisk.
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Intensiv uppvaktning
Hanen får jobba hårt för att övertyga en hona att han är en bra försörjare. Hon vill ha en hane som levererar mycket fisk särskilt under 
äggläggningen för att kunna lägga stora ägg som ger livskraftiga ungar.

Storfiskare
Fisktärnan är en skicklig fiskare som sekundsnabbt 
kan tvärstanna och störtdyka när den upptäckt ett 
byte. Helst tar den småfisk men kan också nöja sig 
med kräftdjur eller insekter som den hittar i vat-
tenytan.

Distinkt tecknad
Fisktärnan är elegant, graciös och väldigt vacker i sin 
häckningsdräkt där exempelvis den annars svarta 
näbben övergått till klar orangeröd med lite svart på 
spetsen.

Vill ständigt ha mer
Alltid hungrig när en förälder är inom synhåll. En fisk är slukad, men ungen tig-
ger direkt efter mer. Föräldrarna har ett stressigt jobb. Det gäller att få ungarna 
starka inför den kommande långfärden till vinterkvarteret. Där ska de stanna i 
två och ett halvt år, innan de själva är mogna att häcka.


