Hemma hos fisktärnan
- Den graciöse eleganten
Hans Falklind, text & foto

En sommardag - av ren tillfällighet - upptäckte jag från bilen flera
häckande par på en kobbe alldeles intill vägen. Nästa kväll med
fint ljus smög jag snabbt ner i vägkanten med ett bärbart tyggömsle över mig för att minimera störningen. Tärnorna flög varnande
upp men lugnade ner sig nästan direkt när de inte upptäckte någon farlig människa. Sedan kunde jag i lugn och ro dokumentera
familjelivet på kobben.

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
Också ungarna är väldigt vackra i sin gråbrunspräckliga
fjäderdräkt som kamouflerar dem väl på klippan. De två ungarna promenerade lugnt omkring i väntan på en ny fisk
Alltid hungrig när en förälder är inom synhåll. En fisk är
slukad men ungen tigger direkt efter mer. Föräldrarna har
ett stressigt jobb. Det gäller att ungarna blir starka inför den
kommande långfärden till vinterkvarteret. Där skall de stanna
i två och ett halvt år innan de själva är mogna för häckning

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.

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, konstruerade 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 helt solo. Det är ett fasligt liv. Bovreviret
på minst en kvadratmeter försvaras häftigt och
högljutt.

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 vattenytan
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