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Caeruleus
eller vociferus?

trxr Magnus Ullntan

,."""\ vartvingad glada koloniserade Ibe-
''.,,.n... riska halvön från Marocko (den

'\ 
huvudsakligen afrikanska rasen

'''\,,..,,".,"t 
caeruletts) från och med t960-ta-

let. Arten spred sig och började häcka i
Frankrike i början på r99o-talet. Ökningen

har fortsatt och allt fler observationer görs

i Nordvästeuropa - liven i Sverige där för-
sta firndet gjordes 2004. Sarntliga observa-

tioner gä11er rasen caeruleus.

Dessutom ökar svartvingad glada i
Mellanöstern där arten blivit ganska vanlig
på sina håll i Iran, medan flera fynd gjorts

bland annat i Irak och Jordanien. I Israel
har arten ökat markant från miilennieskif-
tet och första häckningen konstaterades

2011. Intressant nog til1hör fåglarna i Mel-
lanöstern en annan ras, nämligen vociferus

som häckar på Indisl<a halvön och vidare
österut.

Adult svartvingad glada Elanus caeruleus
vociferus- Handpennornas svarta fortsätter i en
kil längs basen av de yttre armpennorna medan
armpennorna är ganska mörkt grå i kontrast till
vita täckare. lran. februari 2017.
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Notera mörkgrå armpennor, ett kännetecken
för rasen vociferus, Huladalen, norra lsrael,
2011.

lsraels första häckning av svartvingad glada,
rasen yociferus. Huladalen, norra lsrael, 2011.

Hos RASEN oAERULEUS i Västeuropa är

årmpennorna obetydllgt mörkare/gråare
än de vita vingtäckarna på vingundersidan.

Handpennorna år svartaktiga i stort sett i
sin helhet (dock med ljusare spetsar på de

innersta handpennorna). Resultatet blir att

man upplever svarta handpennor med tyd-
lig gräns till mycket ijust grå årmpennor.

Hos den östliga rasen v ociferus fortsåt-
ter handpennornas svarta längs basen av
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de yttersta armpennorna så att en tydlig
kil bildas inåt almen.

Resten av armpennorna (ocl-r de in-

nersta handpennornas spetsar) är ganska

rnörkt grå - i rydlig kontrast till de vita

vingtäckarna. Dessutom är svärtat-r på

h;rndpennorna något djupare än hos cae-

ruleus. Skillnaclen i vingundersidar-rs utse-

ende hos adulta fåglar av clc båda raserna

år ganska påtaglig och pålit1igt bedömbar

även på reltrtivt l:ingt h:ill.
Också juvenila vocifertts har tyclligt

grti armpennor, r.neclan den mörka kilen

längs anlpennornas bas framträder något

svagåre än hos adulta fåglar. Juvenila och

subadulta fåglar kan uppträda när som

helst på året.

MED TANKE PÅ asiatiska rovfäglars före-

komst i Sverige (åtskilliga stäppörnar samt

amurfalk och tofsbivråk (huruvicla hybrid

eller äkta var;r ånnu inte avgjort av Rari-

tetskommitt6n)) finns all anledning att

också hå1la ögonen öppna för svartvingad

gladn av derr iistliga ras en vociferus. 4
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Juvenil svartvingad glada Elanus caeruleus
vociferus. Att armpennorna är ganska mörkt grå

framträder dåligt här eftersom de är genomlysta.

Men den mörka kilen som löper inåt armen syns
tydligt. I ran, februari 2017.
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Adult svartvingad glada Elanus caeruleus caeru-
leus. Svartaktiga handpennor med ganska tydlig
gräns mot ljusgrå armpennor. Spanien, maj 2015'


