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Den 29 april vid 15-tiden kom jag körande sö-
derut strax norr om Film kyrka när jag genom 
sidorutan fick sen en ljust gråblå fågel med 
svarta vingspetsar. Tänkte direkt ”stäpphök” 
och gjorde en snabb inbromsning, hoppade 
ur bilen, fick fram kikaren. Såg fågeln flyga 
bortåt och försvinna bakom en björkridå. Det 
såg ut som en svartvingad glada, men hade jag 
verkligen sett rätt?

Stod kvar i vägkanten och spanade några 
minuter innan fågeln upptäcktes igen. En 
liten ljust blågrå/vit rovfågel med stor svart 
fläck på armens framkant och svart vingspets. 
Flykten var lätt och lite svävande med högt 
ställda vingar. Det var verkligen en svartvingad 
glada. Ringde Owe Rosengren som larmade 
ut den. Ringde också Berndt Godin som bor 
bara 2 mil från Film. Medan jag väntade på 
att skådare skulle dyka upp sågs svartvingade 
gladan fint jagande över ängsmarkerna och 
sittande i björktoppar. Vi flera tillfällen 
sänkte den sig mot marken med högt ställda 
vingar och hängande ben och försvann bakom 
lövridåer några minuter. Antar att den då tog 
något byte. På sittande fågel sågs ljuskantande 
större vingtäckare vilket talar för att det 
var en 2K-fågel [dvs kläckt förra året, Reds. 
anmärkning].   

Bernt var först på plats och fick se fågeln 
direkt och sen droppade fler skådare in efter-

hand. Jag åkte hem till Storvreta och hämtade 
min son Vilhelm som också skådar och vi kom 
tillbaka 17.30 då fågeln fortfarande var kvar. 
Svartvingade gladan såg av ett 70-tal skådare 
innan den målmedvetet drog iväg västerut 
kl 17.55.

Dagarna innan hade det varit försom-
marvarmt och soligt väder men den 29 april 
svepte kall luft ner över Uppland med nord-
vindar. Den 28/4 var det + 24  i Uppsala men 
bara +11 grader som högst den 29/4. 
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Den svartvingade gladan, 
Elanus caeruleus, har levnads-
vanor som närmast påminner 
om tornfalkens. Den lever i 
öppna och företrädesvis torra 
landskap och är vida spridd i 
Asien och Afrika. Under slutet 
av 1900-talet har det skett 
en etablering också i Europa 
med första häckningsförsö-
ket i Portugal 1963. Spanien 
koloniserades 1975 och även 

i sydvästra Frankrike har 
häckningar konstaterats un-
der senare år. Likaså i Turkiet 
expanderar den svartvingade 
gladan. Ett ökande antal fynd 
i Nordeuropa speglar denna 
utveckling, men arten är 
ännu en första klassens rari-
tet hos oss uppe i Norden.  
Fågeln i Film var Sveriges fjär-
de godkända fynd sedan det 
första som gjordes i Halland 

2004. I Danmark finns 5 fynd 
sedan 1998 medan Finland 
och Norge ännu inte haft nå-
got dokumenterat besök. Alla 
nordiska observationer är 
med undantag av ett svenskt 
augustifynd gjorda under vå-
ren och i de flesta fall har det 
rört sig om 2K-fåglar. Arten 
är ingen utpräglad långflyt-
tare, men yngre individer kan 
företa sig längre rörelser. 
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