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Dvärgörn − megadrag 
vid Hjälstaviken
YNGVE HARELAND

Morgonen den 10 juli var regnig. Kunde det 
ha pressats ner lite vadare vid Hjälstaviken? 
Det var dessutom sista chansen för mig att 
åka till ”viken” innan den stundande se-
mesterresan till Abisko och Lofoten. Så jag 
packade ryggsäcken, ner med kamera, kaffe 
och regnkläder.

Hårbyparkeringen var tom sånär som på 
en bil, det var tomt i tornet. Skådarna är väl 
bortresta på semesterresa eller ligger hemma 
i hängmattan och väntar på larm, tänkte jag. 
En juvenil brunhök provade vingarna över 
vassen i öster. Det kändes tidigt, tre veckor 
innan de är flygga vid stugan var min reflek-
tion. Dunungar av snatterand och vigg sågs 
på vattnet, några kärrsnäppor och mindre 
strandpipare petade i dyn och en mörk bivråk 
med lite luriga teckningar dök in i Parnassen. 
Två lärkfalkar jagade vid sjön och det var gott 
om unga skrattmåsar på vattnet. Jag hittade 
inga rariteter bland vadarna, så kaffet smakade 
ovanligt gott. Det lätta regnet upphörde, så 
jag spanade av lufthavet innan återtåget till 
Uppsala. I söder upptäckte jag då över Stora 

Originalbilden som startade draget, dvärgörn 
över Parnassen fotograferad på 1,5 km avstånd. 
FOTO: YNGVE HARELAND

Parnassen en rovfågel, som sakta gled mot den 
nordliga vinden, den låg nästan stilla. Ving-
arna hölls plant med lite hängande, välvda 
händer som dessutom var påfallande breda 
och tydligt fingrade. Den vinklade lite på 
stjärten vid manövrering mot vinden. Fågeln 
var, såvitt jag kunde bedöma, helmörk under 
och mörkbrun över, dock med tydligt ljusa 
fält över de mellersta täckarna. Den gled i min 
riktning, men jag kunde ändå inte se några 
”positionsljus”. Helt säkert gårdagens bruna 
glada tänkte jag. Lätt panik utbröt, fram med 
kameran ifall den skulle komma närmare. Den 
var nerpackad på grund av det tidigare regnet, 
och nu låg en massa prylar ovanpå. När jag väl 
fått upp kameran så gled rovisen ner i Stora 
Parnassen. Jag tryckte dock av några kort, 
men det var väldigt långt avstånd, mellan en 
och två kilometer, så jag var tveksam om det 
kunde bli något. 

Dvärgörn, Aquila pennata. Hjälstaviken, 13 juli.         FOTON: LARS FRIBERG
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Jag kände mig ganska säker på att den avslu-
tande rovfågeln var gårdagens bruna glada, 
som också hade setts över södra delen av 
viken. Väl hemma så lade jag in dagens rap-
port i Svalan. Jag avvaktade med rovfågeln för 
att se om någon av bilderna i kameran kunde 
skärpas upp i Photoshop, så att den liknade 
något. Senare, efter ”photoshoppande”, blev 
en bild någorlunda, om än mycket suddig 
på grund av det stora avståndet, och jag lade 
in brun glada i Svalan. Det gick inte många 
minuter innan alla tre telefoner började ringa 
(min jobbtelefon, min privata mobil och den 
fasta telefonen). Efter telefondiskussioner 
och granskning av kortet så uppdaterades 
artbestämningen till dvärgörn mörk fas, vilket 
orsakade stort drag till Hjälstaviken under de 
följande dagarna. Själv reste jag runt Lofoten 
på semester, men kollade ibland händelseut-
vecklingen på datorn. Örnen rapporterades 
dagligen i Svalan mellan den 10 och 23 
juli. Därefter blev den mer svårsedd men 
noterades den 25 och 30 juli och slutligen 
den 4 augusti. Den sågs säkerligen av fler än 
tusen skådare. Dvärgörnen levde gott på de 
unga skrattmåsarna i viken. Kanske lämnade 
den trakten när skrattmåsarna började dra 
därifrån.

Örnen var mycket troligt samma individ 
som setts vid Fysingen tidigare under juni 

denna sommar. Detta blev Upplands andra 
observation av dvärgörn, med reservation för 
att den inte är färdigbehandlad av Rk och rrk. 
Den första gjordes vid Skutskär i början av 
juni 1998. Tidigare under våren i år sågs också 
en dvärgörn mörk fas av flera observatörer i 
Norrbotten och den 4 september gjorde en 
dvärgörn mörk fas sträckförsök vid Falsterbo 
nere i Skåne. Det är inte omöjligt att någon 
av dessa, eller båda två, var samma individ 
som uppehöll sig i Uppland.

Dvärgörn häckar i Sydeuropa, Mellersta 
Östern och södra Centralasien. De europeiska 
häckfåglarna flyttar till övervintringsområ-
den i Afrika söder om Sahara. En stor del av 
sträcket går där avståndet över hav är som 
kortast, det vill säga vid Gibraltar sund och 
Bosporen. Delar av populationen på Mallorca 
utgörs dock av stannfåglar som övervintrar 
på ön. Mallorcapopulationen avviker också 
genom att mörk fas är vanligast, i motsats 
till övriga Sydeuropa, där den ljusa fasen 
dominerar.

Födan består både av fåglar, små dägg-
djur, ormar, ödlor och dylikt. Den kan jaga 
med spektakulära störtdykningar och slår 
byten både i luften och på marken. Vid 
Hjälstaviken var som sagt unga skrattmåsar 
ett favoritbyte.

Dvärgörn, Aquila pennata. FOTO: LARS FRIBERG


