Förmodad hybrid, 2K höst.

HYBRIDSKRIK,
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pdt smm xxästam vad ssm &xe$så å skrXkör"mswåg.
TExr ocH poto Dick Forsman

roblemet är inte bara att mindre och
större skrikörn hybridiserar med
varandra i stor skala, utan dessutom
att hlrbriderna och deras avkomma
är fertila, det vill säga förmögna att
fortplanta sig. Detta leder till en
gränslös variation inom hybridavkomman, där man
vid sidan av den första generationens 50-50-hybrider också har fåglar som i varierande grad liknar
antingen den mindre eiler den större arten.

allt att döma rätt unga som
arter, och artutvecklingsprocessen har fortsatt fram
till vår tid. Arterna har dock inte hunnit differentieras tillräckligt mycket för att omöjliggöra en
sKRtKÖRNARNA ÄR AV

hybridisering.
Ursprungligen hö1ls arterna skilda från varandra
på olika sätt. Den mindre skrikörnen är en långdistansflyttare, som återvänder till häckningsområdena senare än den större skrikörnen. Denna har
redan fullt upp med sina häckningsbestyr när den

mindre är tillbaka.
Dessutom har den större skrikörnen, i motsats
den mindre, mycket speciella krav på sin häck,
ningsmiljö med dragning till sumpskogar i närheten
av stora våtmarksområden. Den mindre skrikörnen
är däremot belydligt mer frisinnad i sitt biotopval och kan närmast liknas vid en stor ormvråk,

till
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".it;r:\t, ?+t,;t:llyt är allmänt
ansedd som en av de
ledande auktoriteterna när
det gäller bestämning av
rovfåglar. Har flera klassiska

bestämningsböcker om
rovfäglar på sitt samvete.

eftersom den häckar i träddungar och skogskanter i
urpräglade odl ingsbl gder.
Under de senaste decennierna har dock miljöförändringarna, i form av hyggen och uttorkning
av våtmarker, lett till att den större skrikörnen
tvingats överge sin miljö och flytta in på den mindre
skrikörnens domäner. Detta är huvudorsaken till
hybridiseringen, vilken enligt baltiska och vitryska
forskare tog fart på allvar under 1960-70-talet ocl-r
nu fortskrider lavinartat.
I de västligaste delarna av arternas gemensamma
utbredningsområde i de baltiska staterna såmt i
Polen kan på sina håIl upp till 50 procent av paren
vara hybridpaq medan det inom de bäst bevarade
biotoperna, som till exempel i sumpskogarna utmed
Pripjat-floden i Vitryssland, fortfarande finns kvar
tiotals rena par av större skrikörn.
HYBRIDERNA ÄR LÄTTAST att känna igen i ungfågel-

dräkten, som hos moderarterna uppvisar ett flertal
lättbedömda och arttypiska karaktärer. Ännu i den
andra dräkten är hybriderna möjliga att bestämma,
främst med hjälp av kvarsittande ungfågelkaraktärer. Men med tilltagande ålder minskar antalet
arttypiska karaktärer och bägge arterna blir mer
jämnbruna, vilket gör äldre hybridfåglar så gott som
omöj1iga att skilja från sina ursprungsarter.
Innan man misstänker en hybrid, borde man inte

bara försäkra sig orn att fiigcln ifr.åga inte
är en ;Lvvi_
kancle större cllcr nrindre skriköm, Lttan
om att cien

faktiskt uppvisar antinpJen intermediära karaktärer
eller kombir-rerar kännetecker.r för bäcla arterna.

Givetvis krär,s gocl kiir.ureclonr onr såviil älclcrs_
bcti r-rgadc som indivicluella clräktuariationer.
hos de
tr.å arterna. Ocks:i proportionerna skiljer
sig åt r_nel_
l:rn minclre och större skrikörr-r, nren bedilrnning_en
av dessir kräver stor erfarenhet av bägge
arterna och
ändå kan skilh-raclerna var:r sr,årbeclimcla.
I detta
samrnanh:rng är det viktigt att minnils att
r-urg{åg_

l:rnra sl<iljer sig

till

från de gu,rlo. nÅ.r-,ton
skiljer sig iir.en könen från vilrandra, exempelvis
i
silhr-rettens proportioner _ i synnerhet när
det gäller
:ilJre laglrr'.
for.rr.ren

Den vikti€iaste enskilda l<araktär son skil.je
r ar_
tenra åt är armpennornas banclning ur_rdertiLl.
Bäst
s1.ns bandningen på ungfiigelpcnnorna,
som skiljer

Lägg märke till den bruna grundfärgen
samt den mörka och täta bandningen på
vingpen_
norna' som gör hera vingundersidan rätt dystert
tonad. Hos denna tag"r ai i"i.irnu'åii'ngr"t
inte'så kort och rundat som det kunde u"rå.
f,rfinOr" .f,rikO-r-n, luvenil. Egypten, 1O
oktober

sig t)'dligt mellau arterna.
Hos clen r.nindre skrikörner-r är ungfåg.elpennorna

r:itt mörkt grå ur-rdertill, och den rätt gr-ova och
täta
banclningen, r-necl lika breda mörka sonr ljusa
band,
sträcker sig ör'er ltela fjäclenrs l:ingd fr.år-r

basen till
spetsen. Hos den Llngil större skrikiirr.ren
är armpen_

uornas grunclfärg tl,clligt ljusare _ ljust silvcr.grå _

och bandningcr-r är gles och fin. Den omf:rtt:rrendast
fjäderns centrala p:rrticr, mcclan basen och
spetsen
är till svnes obanclade; de rr.rörka banclen iir rr.rvckct

srnrlin e in Jc

I.iLrsa nlcllrrrrulnrnc,,. Dc,, ,,r a,,_
skillnaden i banclningen mellan arterna kan
ännusest1'c1Iigtpåfjädrarar,detlatrc1ragenerationen (vilka r'äxe r.ut uncler 2K sornmar 2K
senhöst/
r'irrter),nrcnefterc1ettabörjarbandnitrgct.r]rosc1en
större skrikörnen att gradvis bli pJrövre och
sålr-rnda

när.nncla

:

närma sig den minclre skrikömens, och banclningen
förlor:rr såluncla sin bet],clelse för bestiimnir.rgen..

ocKSÅ VTNGFoRMELN ÄR oltKA l-ros de biic.la
arternrl.
Dcn större skr.ikömen hirr i regel sju t1,fllig1
filgrade
hanclpennor, obcroencle av:ilc.ler. Det sjuncle
fingr"t,
räknat r-rtifrår-r, är alltid vasst och spetsigt.
Ur.gfåS_
larna av minclre skrikörn uppvisar ofta er-rdast

fingrar,l'ilketisåfalllirutslag.sgivar.rde.Onrär,en
clerr sjuncle lrandpenrrrrr

trrifrrn r.äkrrrr

:

,
:

sex

2004.

ir
och mer r.ur.rdad iin hos
är. linE5r.r.l,

spetsen ofta lvclligt kort:rre
en urrg större skril<örn, r.ner.r i srillsynta fall
kar_r r.ing_
sliclstntr sc rätt liklr rrl. Virrglornrclrr lirrclr.rrs dtrck
med :ilclem på så sätt att fingrarna blir längre

j

:

rnecl

tilltagancle ålcler, och nånga gamla mit-rdre
skri_
kör'nar kan utr-rpvisa en rätt lång och vass ,,sjua,,.
En

kortochrunc]adsjuatyc1erc]ockalltictpåenmirrdrc

:

skrikrjrrr, ellcr på en l.rybrid.
öcATs FÄRG ÄR orrn av stor betyclelse. pii
i.rösten i
arter erl n-rörkbrun iris,
:
men re clan under den första vir-rtern brirjar
ögor_rfär_ :
l-r:rr unp;fäglarna av bägge

Lägg märke till dräktens
svarta grundfärg, som
under vingen kontrasterar
mot de ljusa armpennorna
med en fin, gles tvärbandning som inte når ut till
fjäderspetsen. Det sjunde
fingret är rätt typiskt för en
ungfågel; äldre fåglar har
en längre och spetsigare
"sjua'l Större skrikörn, juvenil, Oman,2 november

: gen ljr-rsna l-ros den mindre skrikijrnen, mcclan den
I större behäller ett nrörkt öga livet igenom. Äldre
: mindre skrikörnar kan hr ett nästrr grrJaktigt
: något som i fält slrns även pä avstånd. En f1* ögrL,
iri.
, tvclcr alltid på ett generiskt ir-rfl1,tancle från cjen mindrc
: skril<örner-r, och ofta avsliiiår endast ögats fiirg
i hybridr-rrsprunget hos en äldrc str;rre skrikOrnslik
: fåg'el.
:
:
i
:

Hos UNGFÄcLARNA sKtLJER sig också kroppsfjädrarnAs grundfärg;it. Den minclre skrikörrrerr
är.tyd_

ligt brurr, n-redan den större lir i clct närn-raste
svart
Skillnader.r ses tydligt pä bland :rnnat clc
undrc vinp1täcl<arna, son hos clen störrc
skrikör_
nen bildar cn lvcllig kontrast mot cle silverfiirgade
pennornå. Den mir-rdre skrikörnens
bruna trichare.

till färgen.

däremot, är nästan a\r s:lmma tnörkhetsgracl
son de
rrtörkt grr pennrrnt oclr crr n rllig ljuslrctskorrrrrrt
saknas - låt r.ara att färgkor.rtrastcn rucllan
br.una
täckare och n'rörkt grå pennor kan r.ara t]rcllig.
En fräsch ur-rgtågel pi hösten, sor.n uppr.isar
typiska
stiirre skrikön'rskaraktiircr men som är brun
till fiir_
gen, är sannolikt en hybrid. De nnga
stör.re skriköi._

vÅn
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Mindre skrikörn,2K.
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Däremot är clet helt r-rormalt
att de ser br-una ut f'öljande r.år som en följcl av
clräktslitage. Älclre figlar kan dären'rot.".ara mr.cket
rrår:na ska vara svartal

svårbcdömcl:r. En mellanbrun mindrc skrikörn kan
uppfatt:rs som nog så rr-rörk unclertill, ärrc1a tills clen
börjar kretsa, unclersiclan träfTas av dirckt solljus
och fågeln plötsligt visar sin riktiga fårg.

l

I
i
;
i
:
i
i
I
i
i
i
:
:
I
i
i
;
;
Den täta och mörka bandningen på armpennorna bevaras på ett arttypiskt sätt också på den
nya generationens pennor. Notera också att ögat bör.iat ljusna och att det nyligen ruggade

sjunde fingret är kort och rundat. Mindre skrikörn,2K. Egypten, lO oktober 2010.

Större skrikörn,3K.

röR nrr KUNNA FöRsÄKRA sig.- onl ärtbestairDningen
är det ofia viktigt att ocl<så irldersbestämma fig-cln,
r.ilket fatktiskt kan viira Iättare iin ått artbcstänma
den. på hiisten känns en ungfågel allticl igerr pi
sin felfria clräkt utan ruggrring'sluckor, sarlt på
den heldr:rgr-ra och jämn;L vita r.irrgbakkanten. På
våren sel fägeh'r i princip likadan Lrt, men dräkterr
är bctydligt mcr sliten och därför ljusare än pi
l-'öster'r. Den ljusa ving'bakkarrter-r kan var.a nedsliten,
men uppfattas trots clet som järnn och enl-retlig. En
ZK-l-rristfågcl kär'rns igcn på sin ungfågelslika clräkt,
men nrcd clen sl<illnaclen att de inr-e hlndpennorna
ä, n.r,.r,ggo.1c mecl brecla, ljusa spetsar. De uppfattas
ofta som "numret för stora" för vingen; cle är längrc
och bredarc och verkar inte passa in i vingcns bakkarrt. Också fj:iclrarna p:i l-ruvuclet och framclelen ar.
l<ropper-r kan r.ara nyruggade och iir clå ofta qvdligt
nörl<arc än clen övriga kloppsbefjäclringer-r.

i rnors ATT HYBRTDERNA oFTA går.att känna igen
I i sina tvii första dräkter, för'sr'åras bestiir-nningen
: betydligt när ur.rgfägelkaraktärerna gradvis förloras
: under de påfriljandc ruggningirrna. Der-r rbsolut
I viktigaste karaktären att gc akt p:i är vingpennornas
i bancL'ring undertill. Anclra karaktärer av betvclelse
: är vin€ilbnleln, ögats fdrg, hur "karpalkornmat" r.id
I
scr ut och iblancl också näbbens och
"'ir-rgknogen

huvuclets proportioner.
I mångr fall uppvisar hvbridema en cocktail
av karaktärer sonr pekar dels mot störrc, dels mot
mindre skrikörn. Det har ofta hrint att en hybriclfågel bcstän'rts till minclre skrikörn på cn lokal
mcr-r till störrc skrikön-r på en annan, ber.oenclc på
variellnde ljusförhållanden och ar.ståncl, skådarnas
erfarcnhet ocl-r så viclare. Diirför giiller det att känna

till I'ariationen inom cle olika cnskilda karaktärerna
r-nvcket väl för cle bäggc arterna, innan man kan
tänka sig' att ta itll r-necl att bestämmir en hybrid.
Lyckligtvis bär flertalet skåclare numera på sig en
kamera, och så gott som alla i fiilt konstateracle
skri körnsl-rl'bri cler har till s r.iclare bestämts r-rtifrån

Armpennornas artiypiska bandning kan ses på nya fjädrar ännu i den tredje ruggningen.
Det sjunde fingret är i tillväxt och därför svårbedömt. Notera också den mörka grundfärgen
samt den mörka ögonirisen. Större skrlkörn, 3K, Oman. Lj. december 2010.
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Mer om skrikörnsl-r1'bridcr kan rnan llisa i en utförlig artikcl av Jan Lontkorvski och Grzegorz N4aciororvski i tidskrifter-r D tttch Birding (.ärgång 2010,
siclorna 384-397). Jan Lontkou.ski tackas dessutom
r.:rrnt 1ör cle rnånga diskussionerna kring ämnet. aJ-

Förmodad hybrid, juvenil.

Lägg märke till den intermediära vingbandnineen:
tät och grov innerst. im
hos en mindre skrikörn,
men bandningen glesnar
utåt och når inte till
spetsen i likhet med
den större, tUark octsa
den bruna grundfärgen
samt det gula bröst_
bandet, vilka pekar mot
mindre skrikörn. Likaså
ar Uen tvart avgransaOl
Uusa stjärtspetsen samt
vingformeln mer lika
den mindre skikörnens.
Förmodad hybrid. iuvenit

orrn, z nouä'nu"ilbää,
Förmodad hybrid, 3K höst.

Gles armpennebandnins.
mycket lik den större skrik_
örnens, men med grövre
band. Den bruna färgen,
den rundade vingspetsen.
en relativt kort och rundad
"sjua" samt den ljus_
nande ögonirisen tyder på
rnflytande från den minåre
arten. Däremot påminner
huvudets struktur. mecl
den kraftiga näbben, starkt
om större skrikörn. Fåseln
troddes i fält vara
,t-.irr"
skrikörn, främst på"ngrund
av sin storlek. grovlek.
mör_
ka färg samt vingställnins
med djupt kupade vingai
rormodad hybrid. 3K höst_
lsrael, 5 oktober 2009.

Förmodåd

2K höst.

Denna fågel bestämdes
tiil en 2K större
sl<rikörn, och bestämningen
i fätt

trragasattes först långt

senare med utgångs_

punkt från fotografierna.
Armpennornas bandning
är alttför tät och grov icii
en normal större skrikörn
och dessutom sträcker
sis
bandningen ut tilt fjädernJ
spets. Märk också den
rundade vingspetsen med
en kort och rundad ,,sjua,,
samt den ljusa ögonirisen
vilka som artkaraktärer
närmast förknippas med
mindre skrikörn. Förmodad
hybrid. 2K höst. Fintand.
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