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Fisktärnan har röd näbb, i en ljusare ton än hos silvertärnan, och svart näbb-
spets. Vidare har fisktärnan mörkare yttre handpennor än silvertärnan.

Silvertärnan har kortare näbb och proportionellt mindre huvud än fisktärnan,
samt skarpt avsatt mörk vingbakkant.

FÅ ARTGRUPPER ÄR elegantare än tärnorna.
Med sina strömlinjeformade kroppar och långa
smala vingar är de mycket goda flygare, och
flertalet arter utför fantastiska f lyttningar vår
som höst. Silvertärnan räknas till och med som
den svenska fågelart som flyttar längst, svårt
att överträffa då den häckar i nordligaste Arktis
och övervintrar i Antarktis. Flera av arlerna är
lika varandra, till och med mycket lika, och i den
här texten tar jag upp hur man skiljer Sveriges
två vanlrgaste tärnarter åt, f isktärnan och
silvertärnan.

De adulta tärnorna kommer åter till Sverige
från och med mitten av april, och där den
förekommer är fisktärnan oftast först på plats.
Efter det att ungarna blivit f lygga drar sig
familjegrupperna söderut med en gång, och
inledningsvis blir ungfåglarna matade under
resans gång. I början av september har de
allra flesta tärnor redan lämnat oss och endast
enstaka kvardröjande ungfåglar ses.

Men hur skiljer man arterna åt, då? Till att
börja med finns vissa subtila men ändå rätt
användbara strukturella skillnader, det som i

skådarmun ibland kallas för "jizz'l Srlvertärnan
har kortare näbb än fisktärnan och mycket
korta ben. Kroppen är väldigt spolformad, med

ett proportionellt mindre huvud, och de adulta
fåglarna har mycket långa stjärtspröt. När man
ser de båda arterna tillsammans är dessa skill-
nader ganska tydliga, men det kräver träning
om man ska kunna bedöma en ensam fågel.

Dräktmässigt skiljer sig arterna en hel del åt,

beroende på årstid och ålder, och jag kommer
bara att gå in på de dräkter som man normalt
kan se i Sverige, det vill säga adulta fäglar i

sommardräkt samt ungfåglar i juvenil dräkt.
En adult silvertärna i sommardräkt har svart

hätta och den övriga kroppen är gråaktig. Näb-
ben är blodröd. Vingovansid orna är ljusgrå och
stjärt samt övergump vita. Hakan och kinden
sticker av mot den i övrigt ljusgrå undersidan
som rent vita. Längs med bakkanten av handen
löper ett svart distinkt band bildat av mörkare
grå toppar på handpennorna. Bandet kan även
skönjas på ovansidan. Den övriga vingovansi-
dan är jämnt ljusgrå.

DEN ADULTA FISKTÄRNAN isommardräKt har
liksom silvertärnan en svart hätta. Näbben är
röd, oftast i en ljusare nyans än silvertärnans,
med mörk spets, Kroppen är ljust grå från den
nedre delen av bröstet och bakåt medan själva
bröstet och hakan är vita. Den har alltså inte

samma distinkta avgränsning av hättan nedåt

mot det vita som silvertärnan, utan en mer
gradvis övergång mot en grå buk. Silvertärnans
mörka vingbakkant finns även hos fisktärnan
men är mer diffus" På vingovansidan ser man
en kontrast mellan de yttre handpennorna och
de inre, där de yttre sticker av genom att ha en

mörkare nyans. Särskilt tydlig är denna skillnad
på sensommaren.

Skillnaden i nyans beror på att arterna har

ol ika ruggni ngsmönster. Meda n si lvertärnorna
byter alla sina vingpennor om vintern så sparar
fisktärnan de yttre, vilket medför att dessa får
ett mörkare utseende beroende på den högre

slitn ingsgraden.
Ungfåglarna delar de adultas proportionella

skillnader. Om utseendet kan man generellt
säga att den unga fisktärnan har tydligare var-
mare inslag i dräkten än silvertärnan, även om
själva teckningarna är likartade. Den tydligaste
skillnaden är silvertärnans vita armpennor. Det

kan vara svårt att se att f isktärnans armpen-
nor är svarta eftersom de har en ljus topp,
men sedd i f lykten underifrån syns en ljusare
triangel lysa igenom längs vingens bakkant hos
silvertärnan. Denna teckning kan även skönjas
på vingens ovansida.

Fisktärna i korthet:
r Orangeröd näbb med svart spets
I Längre ben än silvertärnan
I Mörka yttre handpennor

Silvertärna i korthet:
I Blodröd näbb
I Kortare ben än fisktärnan
r Skarpt avsatt mörk vingbakkant
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