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Sädesärla ”mördar” ung hämpling

Sören Franceen

I mitten av september 2006 gjorde jag ett 
rutinmässigt besök vid reningsverks-
dammarna söder om Kungsängsbron, 

Uppsala. På rötslammet i en av de östliga 
slamdammarna gick ett antal sädesärlor. Då 
jag närmade mig lyfte de och med dem också 
en mindre, gulbrun tätting. Plötsligt började en 
av de unga ärlorna jaga den mindre tättingen, 
vilken visade sig vara en ung hämpling. Det 
är ju inte speciellt ovanligt att man upplever 
liknande ”jakter” fåglar emellan. Den här 
sädesärlan verkade emellertid väldigt ihärdig 
och målmedveten. Lågt över rötslammet gick 
jakten i alla möjliga snirklar och skenmanöv-
rar. Unghämplingen hade tydligen inte en 
chans att finta eller komma undan den lite 
större sädesärlan. Plötsligt såg jag hur ärlan 
liksom täckte den mindre fågeln  medan hon 
sänkte sig och bokstavligen tryckte ner ung-
hämplingen i slammet. Det såg inte så farligt 
ut till en början. Hämplingen liksom flöt på 
slammet med endast fötterna och en del av 
buken under ytan. Problemet började då hämp-
lingen försökte lyfta. Snart var också vingarna 

fulla med gegga och nu låg kroppen ännu lägre 
i slammet. Jag insåg att den aldrig skulle ta 
sig därifrån för egen maskin. Samvetet bjöd 
mig att försöka rädda den men, inte ens med 
stövlar (vilket jag inte hade) gick det att ta sig 
ut i det mer än halvmeterdjupa och nog så för-
rädiska underlaget. Efter några tafatta försök 
att göra något såg jag tyvärr ingen möjlighet 
att rädda hämplingen utan fick gå därifrån med 
en olustig känsla av vanmakt.

Det som hände var naturligtvis en tragedi 
först och främst ur hämplingens egen, men 
också ur en fågelälskande betraktares synvin-
kel. Jag kan inte låta bli att undra över vad jag 
nyss hade bevittnat. Vad var det som utlöste 
sädesärlans attack? Var det konkurrens om 
födan, mobbing eller irritation? Det jag också 
undrar över är om det som hände var ”överlagt 
mord” eller endast en tillfällighet. Ur åskåda-
rens synvinkel såg det väldigt beräknande ut. 
Sädesärlan var mycket envis och ettrig men 
upphärde omedelbart med attacken så snart 
hämplingen på allvar ”hamnat i klistret”.
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