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Övervakning av Kentsk tärna (Sterna sandvicensis) 

Bakgrund Sedan 1996 är inventeringen och ringmärkningen av Kentsk tärna 
en del av den regionala miljöövervakningen som finansieras via 
Naturvårdsverket och administreras av länsstyrelsen i Blekinge. 
Kentsk tärna är rödlistad, kategori: sårbar (vulnerable). I Sverige 
häckade kentska tärnan för första gången 1911 på Måkläppen i 
Skåne. Därefter ökade arten i antal och spred sig längs både väst- 
och ostkusten. Omkring 1975 häckade cirka 1 100 par i Sverige. 
Sedan dess har populationen minskat kraftigt och under åren 
1988-1994 noterades mellan ca 275 och 630 par i Sverige. Kentsk 
tärna häckar årligen i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län 
(ArtDatabanken, SLU, 2000). 
Kentsk tärna observerades för första gången i Blekinge år 1952. 
Den första häckningen i länet observerades på St Tärningsör år 
1960 (Nilsson & Lundgren, 1993). Sedan dess har den varit 
årligen förekommande i varierande antal. 
Kentsk tärna häckar längs havskuster på låga, sandiga öar utan 
högre vegetation. I Sverige häckar arten ofta i skrattmåskolonier 
(ArtDatabanken, SLU, 2000). 
 

Syfte 
 

Kenstsk tärna, är som rödlistad art, en ansvarsart för Blekinge. 
Hot mot arten är störning under häckningsperioden, exploateing 
av häckningsbiotoper samt miljögifter. Projektet syftar till att 
övervaka den rödlistade arten kentsk tärna genom att: 
* inventera beståndet i Blekinge 
* dokumentera och beskriva boplatserna 
* fastställa häckningsframgång och samhäckning med andra arter 
* söka klargöra förutsättningarna för val av habitat 
 

Metodik Blekinges kust och skärgård genomsökes med bil eller båt. Öarna 
avspanas med tubkikare. I samband med ringmärkning av 
boungar räknas och uppskattas antalet häckande par och noteras 
andra häckande arter, i synnerhet tärnor och måsar. 
En beskrivning av varje häckningsö görs och särskild vikt läggs 
vid vegetation, förekomst av träd och buskar samt eventuell 
betesdrift. 
 

Uförare Karlskrona Ornitologiska Klubb. 
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Resultat Sedan 1962 har personal från Torhamns och Utklippans fågel-
stationer försökt lokalisera alla kolonier av kentska tärnor i 
Blekinge. Resultaten visar att arten endast uppehåller sig några få 
år på en häckningsö. Orsaken är inte riktigt klarlagd. En trolig 
förklaring är att de kentska tärnorna söker sig till skrattmås-
kolonier. När skrattmåsarna byter häckplats byter också de 
kentska tärnorna häckningsö (Larsson, 1995). 
Kentsk tärna har ingått i den regionala miljöövervakningen sedan 
1996. 
Under åren 1996-1998 var Trollholmen den enda kända 
blekingska häckningslokalen. Där häckade kentsk tärna t.o.m. 
1999. Enstaka par eller små kolonier kan ha funnits på andra håll. 
Från och med 1999 har kentsk tärna även häckat på Stolp (fr.o.m. 
2000 den enda kända häcknigslokalen i Blekinge). Samtliga år har 
häckningen misslyckats på Stolp. 
Såväl Stolp som Trollholmen saknar helt träd och buskar. 
 

 
 

Figur 1: Antal häckande par av kentsk tärna i Blekinge, 1996-2001. 

Kommentarer till figur 1: 
1996 Kommentar: I motsats till andra tärnarter lyckades de kentska 

tärnorna bra med sin häckning trots ogynnsamt väder under den 
känsligaste häckningsperioden. 

1997 Huvudparten av kolonin häckade mitt på holmen - på samma 
ställe som 1996. Dock fanns 1997 15 till 20 par i en smärre 
ansamling ca 25 m norr om huvudgruppen. 
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1998 Den smärre ansamlingen med 15 till 20 par norr om 
huvudgruppen fanns inte 1998. 
Vid ett andra besök den 22 juni för att kontrollera överlevnaden 
hos ungarna efter tre dagars ihållande regn konstaterades att ca 10 
procent av ungarna hade omkommit. 

1999-2001 Samtliga häckningar på Stolp misslyckades. Trolig orsak 2001 
kan vara det relativt kalla vädret (10-12 grader dagtid, 4-5 grader 
nattetid) och regn. Även skrattmåskolonin hade drabbats hårt med 
en majoritet av döda ungar i samma ålder. 
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