
 

Under 2022 presenterar Upplandsstiftelsen en ny art som finns i länets natur varje vecka. Vi vill sätta 
fokus på den biologiska mångfalden och berätta hur vi arbetar för att värna den i Uppsala län. Följ 
med på en upptäcktsfärd bland såväl vanliga som ovanliga och hotade arter! 

 
Veckans art #07  

SKRÄNTÄRNA (Hydroprogne caspia) 
 

 
 
På en liten ö i naturreservatet Björns skärgård häckar ca 200 par skräntärnor, det är en 
tredjedel av hela det svenska beståndet. Skräntärnorna har häckat här i åtminstone 80 år.  
  
Skräntärnan är världens största tärna. Den är lätt att känna igen på just storleken, nästan lika 
stor som en gråtrut, och på den kraftiga blodröda näbben.  
  
Antalet skräntärnor i Sverige har de senaste 40 åren nästan halverats. Ett hot mot både 
skräntärnan och andra kustfåglar är minken som är införd från Nordamerika. I Björns 
skärgård bedriver vi jakt på mink som ett sätt att skydda skräntärnan. 
 
Vid stormen Per 2007 spolades gruset bort från ön i Björns skärgård där tärnorna häckar. 
Åren efter minskade antalet tärnor på Stenarna kraftigt. Som en ovanlig naturvårdsinsats 
återställdes grusbanken på ön genom att naturgrus transporterades ut med helikopter. 
Tärnorna kom tillbaka och kolonin ökade till dagens nivåer! Mycket av gruset har sedan dess 
spolats bort och därför har vi under 2022 återigen kört ut naturgrus ut till skäntärnornas ö. 
  
Genom ringmärkning och små GPS-sändare vet vi idag att skräntärnan övervintrar i Afrika 
söder om Sahara, främst i Nigerdeltat. Studier har också visat att tärnorna flyger upp till sju 
mil från häckplatsen för att hämta fisk åt ungarna, framförallt abborre, mört och strömming.  
 

Snart återvänder skräntärnorna till Stenarna i Björns skärgård, de första fåglarna brukar 
komma i början av april. Vill man se skräntärnor utan att behöva ta sig till ytterskärgården 
där de häckar så är Ledskärsviken utanför Skärplinge en bra plats. Här ser man ofta rastande 
skräntärnor och även en del som fiskar i de grunda vikarna.  
  


