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Rsvrs FöREKoMST. Sveriges
första 1,vnd av mindre skrikörn,
Aquila pomarina gäl1de e rr ju-
venil fågel som sköts i Malmö,

Skåne 1860. Under 1800-talet förelig-
ger totalt f,ra fynd, alla frå1 hösten, alla
skjutna tre av dem i Skåne, ett i Blekinge.
Under 1950-talets första hälft förelig-
ger endast ett fynd, av en fågel som gick
samlna öde till mötes 26 i:unitg2t i Torup,
Skåne. Av landets fem första fynd gjordes
alltså fyra i sydr'ästra Skåne - så artens
geografiska mönster utkristalliserades
tidigt.

Men friltobservationerna dröj de. Efter

mÅ'K&mfiJru& 
| Mindre skrikörn

) Utbredning
l\,4indre skrikörnen hackar f ramf ör
allt i Östeuropa, huvudsakligen
från östra Tyskland till den ryska
gränsen, och från Estland i norr till
Grekland i söder. Dessutom häckar
den i Turkiet, området runt Kauka-
sus och i nordligaste lran.

De största populationerna finns
i Vitryssland, Lettland, Rumänien
och Polen, alla med 2 000 * 3 000
par, samt Litauen med cirka 1O0O

det att en fågel setts vid Hornborgasjön,
Västergötland 2 maj t965 gjordes det
första fi'ndet på Falsterbonäset, Skåne t9
september 1966. Mindre skrikörnen blev
omgående nästan årlig i Falsterbo och har
sedan 1966 bara uteblivit där fem av iiren.

I Sverige blev arten årlig 1968, riven om

fi'nden var få under de första åren. Men
redan såväl 1974 som 1976 sågs vardera 6

ex., och allt fler skådare började uppleva
mindre skrikörnen som fullt möj1ig i
Falsterbo under hösten. Till detta bidrog
utan tvivel Lars Svenssons "Större skrik-
örn Aquila clanga och mindre skrikön-r A.
pomarina - problemet att artbestämma

dem" iVår Fågelvärld t/1975, sannolikt
den r iktigrsre lil rl.esrärn rr ingsuppsa LS

som pr,rblicerats i vårt land. Dagens -vngre
skådare kan förmodligen inte föreställa sig
vilket skrikörns-töcken dåtidens skådare
tidigare farnlat i.

Även om förekomsten av mindre
skrikörn har varit överraskande ojämn
alltsedan dess, ökade antalet fynd sakta
men säkert för att nå 10 ex. 1980 och 16

ex. 1988. Äret dårpå, t989, bokfördes t8
mindre skrikörnaq vilket fortfarande gäl-
ler som den högsta årsnoteringen i landet.
Under 1990-talet stabiliserades statistiken
något (mellan 5 och u ex. per år), medan

par. Av furopas 21 populationer
var cirka 40 o/o minskande runt
millennieskiftet o ch 2a a/o ökancle.
De flesta stora populationer var
srabila, medan arten miiskade i

Lettland och ökade i Litauen

) Flyttning
Större delen av världspopulationen
flyttar via västra Svarta havskusien
huvudsakligen till östafrika. Europa
överges från miLlen av august -

början av oktober. Vårflytiarna
börjar dyka upp i Grekland i slutet
av mars. Ba.tiktr återbesärts i

april och början av maj, medan
norra Tyskland återkoloniseras f rån
nitten av aor | - oörlan dv ma_.

) Uppträdande i övriga Norden
i Finland har 254 ex. observerats
till och med 2006 (därefter ingen
statistik) och i Danmark 129 ex.
Fynd saknas ännu i Norge.
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Från och med tredje kalenderåret blir mindre
skrikörnen allt mer svår att åldersbestämma
(svårare än sina närmaste släktingar). Eftersom
uppgifterna är något osäkra är det kanske troligt
att en än större andel av fåglarna i Sverige är
subadulta än vad publicerad statistik visar. 3K
mindre skrikörn, Egypten, oktober 2010.
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svii n gr ir gernrr dtcr bl cr, Lrefi tl I i gt stitrre
undcr 20O0-trlct (nrcllan 2 och l(r ex. per'

iu ). Nl cr iirrsg,-e nom sn i ttct bler. iin rh tir.cr

llsl<arde jämnt för rle senastc trc iu'tion-
tlcnrr: Z1 (19SO-talet),8,9 (1990 talet) och

Z2 (2000 talet).

Fynd av mindre skrikörn i

Sverige sedan 1950
(totalt 283 ex.). Före 1950
observerades 5 ex.

t'arr r,,\r;rr-r'ÄrrLo +.2012 35



Månadsvis förekomst av mindre skrikörn. Totalt 2g4 ex.

il ilt t il

mars april

Med 2 respe ktive 16 ex. de scnaste
tr'å iiren har berg- och dalbanan fortsatt.
De flesta mindre skrikörnarna hos oss är
subadulta (se neclan), det vill säg:r de var-
ken genornf'ör eller är ett resLlltat ar, årets
häckning. Det är troligt att fåglar anländer
till vårt land under cn r.nvckct lång period,
åtminstone från maj till en bit in i septem-
ber, vilket torde göra att vädret under ett
enskilt år är av mindre betydelse. Därför är
det också svårt att förkltLra varför antalet
f,vnd skiftar så kraftiE nrellan åren.
Till ocl.r med 20tt l'rar 288 mindre skrikiir-
rrlr olrserr erlts i r årt larrrl.

sÄsoNGsvts FöREKoMsT. De tidigaste
rapporterna avser en fågel 8 april 1975
r'id Hornsjön, Öland och 16 april 1975 vid
Backåkra, Skåne. I övrigt föreligger yt-

2 't,

terligare rvå aprilfl'nd, bäda 27 april 1997
r Skane oclr Östergörlarrd_;.

Under hela maj ocl-r juni sker ett ganska
järnnt inflöde med grovt räkntrt tio fåglar
per tiodrgrrrsperiod. gfsc'15.'n majorireren
av de svenska f,vnden gäller sr,rbadulta,
icke-häckande fåglar (se nedan) är det
fr-rllt möjligt att många av observationerna
ännu långt in i juni gäller kringströvande
individer som är n1'anlända till Sverige.
Medeldatr-rm för perioden april - juni är 27
maj. Också i juli d)'ker enstaka låglar upp,
gissningsvis en blandnir-rg av fåglar som
funnits i landet en tid och under somma-
ren n.vanlända indivi der.

Men mindre skrikörnen är frärnst er-r

höstf:igel hos oss, och rnedeldatr,rm för alla
svenska fynd är 8 augusti. Från skiftet jr_rli/
augusti ökar alltså antalet observirtioner

Observerade mindre
skrikörnar under hös-
ten (augusti - novem-
ber). Totalt 209 fynd.

il ilt I il Iil I il lil I il ilt I il ilt
augusti september oktober november december

markant (knappt 25 ex. unc.ler de båda
första augustidekaderna) för att kr-rln-rinera
i slutet av augusti (55 ex.). En bra bit in i
september görs fler observationer än i bör-
jan av augusti (37 respektive 31 ex. under
de bäda första septemberdekaclerna).
Ännu i skiftet september/oktober görs
en hel del fynd, n'redan observationerna
därefter klingar av med enstaka rapporter
oktober igenom. I november föreligger
två t1'nd, båda frtin år 2006: 2 november
Utlängan och Lindö uddc, Blekinge san.rt
3 rrovember Falsterbonäset. Nog hade
det varit rimligt att betrakta detta som
sarnrra fågel, men det har inte Nationella
rapportkommitten gjort, och därför räknas
de som 2 ex. även här. Medelclatum för
höstobsen ationer (augusti - november) är
2 september.

cEocRAF|sK FöREKoMST. Ör er.lägsei llesr
fi'nd av mindre skrikörn har gjorts i Skår,re,
där 178 ex. htrr visat sig, det vill säga 60 %
av alla fåglar som setts i landet. Drirefter
följer Öland (s+ ex.), Blekinge (13), Upp-
land (S), Sn.råland (7) och Västergötland
(6).

Götalands andel av fynclen rir förkros-
sande, n'red drygt 90 % av alla observa-
tioner, jämfört mecl 6% för Svealanci och
knappt 3 % för Norrland. Jän.rför ar.sak-
naden av observationer i Norge - det är
få fåglar på fastlandet som når norr orr
Skiine. Landets nordligaste fi'nd gjoriles i
Ö1ebyn, Norrbotten 2 september 2006.

Mindre skrikörnen är en stor och
relativt lättobserverad örn, inte minst med
tanke pii att clen ofta seglar ganska högt
r-rppe på himlen. Tönn, den estniska större
skrikörn som försetts med satellitsiin<1are
och som kajkat runt i m:inga svenska

t il lil l

januari
ilrrililtIilillIililt

maj juni juti
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Ianclskap, hal clessutom visat l.rur rörlig
en skr-ikcinr l<an vara. Nllinclre skr.ikönrcn
iil till skilh'racl fr:ån sin storre släl<ting cn
tropikflltlnpg och diirrrecl en r,äl så gocl
fl1'gare. Följaktligen saknas arten bar:r i ett
av lar-rdskapen i Gcitalancl och Svealancl,
nänrligen Dalslancl. N{ec1 t:rnkc pä att 2gg
cxemplar setts i r,år-t lancl rir clet äncl:j
kanske iir,er.raskancle l-u:r pass fä obser-
r.ationer sorn gjot'ts i clc flesta lar.rclskap i
Götalancl och Sve :rlancl.

Lika ör.erlägsna som Skånc och öllnc1
ril betriiffanclc IandskIpen iir Falsterbonri_
set (112 ex.) och Ottenbl, (:Z cx.) r.acl gällcr
lokalerna. Det innebär clessutor.r.r att 63 %
ar. alla skiinska fäglar setts i Falsterbo och
69 '% av alla ö1änc.lska i Otter-rbri

Det k:rn vara rriirt i.rtt notel.i.r :rtt ldngt
ifi'rin alla f:iglar sor-n ses pd Falsterbo_
halr,ön obserr.eras striicl<a Llt c1ärifråilr. och
clet g:iller rir.en fåglar sonl ses i Falstertrcr
rner-iin ctt clatr-utr. Hristen 2006 bcciömdes
till cxempel 7 minclrc sl<rikrjrnar lu vn it
nere p:i Falsterboniiset, men enclast 3 ex.
bol<fijrcles som utsti"rickancle. Trots att fåg-r
lar sr.rnlracle i Falsterbo vicl f'lera tillf;illen
hiisten 2Oti str.rickte intc en encla ut. Tro_
lig'en tar clc flcsta s:i snråningont i stiillet
en annan väg, r-nar-rga ar- cless:r kansl<e via
ii resr-rnd nrigonstan s nr ell an N,Ialnr rj ocl-r
Hcl.irrgl'olg. ,liir r.c.lrr ör cr.ii|1,r11 1111..,,
irrte blir så lång.

Ör.ri ga o r-nri cl e n nr ecl r.n iir.rp;a fi.r-r ci

Jigg'el alla i Skåne: Börringe-Har.g:ircl
och F1-l c.dalen- Skogsh e.jdan -Balclrin ge
(r.arclcla l(r ex.), Näsb1.hollr (14) sar.nt
Kiiglirrgc hiistbacke ((r). Fvnclen i iitmins_
tor-rc B örrirrgeområclct iir clessu tor.n än r.tr_r

flcr, cftcrsom cle inte angivits i cletal.j för.
valic. ir när.fåglar.pencllat fnrn och till_
baka nrellan Falster.bo och dr:t sl.clskrinska
backlanclskapet. Den encla tastlnriclsloka_
len r-rtanför Skåne ntecl urer iin tre fincl är
Kr.ismilren, Nrirke (a).

Om tidiga vårfynd
Sedan Raritetskommitt6n från och med 2006
slutade med att granska mindre skrikörn
har det börjat dyka upp rapporter från slutet
av mars och början på april. Med tanke på
artens normala sträcktjder är sådana fynd så
pass anmärkningsvärda att åtm jnstone alla
observationer av mindre skrikörn före, säg, 15
- 20 april bör granskas av Raritetskommiit6n
I avvaktan på en sådan granskning är dessa
rapporter inte medtagna i den här ariikeln.
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Av de 112 fåglar sor-n setts i Falsterbcr
h;rr alla utom 3 obser.r,el.ilts ullc]er hösten.
Fvnclen g-äller alltså fåglar som mer.eller
mindre ambitirjst rir på r,rig ut ur- lilnclet.
och driri ligg-er troligen en clel av förkla_
ringcn till att så få av cle sr.enska fäglarna
htl'\etts Urlltföl .rdr;isrr.:t SLIrrr.. \4err eLr
gissninp; är nog rir-rdå att cn iclte foraktlig
rnclel ar. Falsterbofågl:rma uncler kol.tarc
ellel längr.c pcriodcr uppehållit sig på
arrdra håll i lar-rclet innan cle drabblts av
"zr-rgr-rnruhc', (migrationsoro).

ÅLDER ocH KöN. De flesta f1,ncl ar. rlinclrc
skrikörn ar har pr-rblicer:rts r-necl åJ ci ersangi -
velsc.. De mest intr.essanta ar. c.lessa är cle 16
j ur.en ila (t K) f ågl ar.r-ra, antriiff:rcle mcllan
24 augtsti ocl'r 13 oktober.(mcdeldatunr
1.3 septen'rbcr). Dcssa fvnd toirdc stänrr.na
bra nrecl artens normala ticltabell uncler
l-rösten. Intressant iir också trtt e nclast g %,

ar.dc 197 h<)stfriglarna varit juvenila. Det
sttjcler tankcn att mång.a ar. de fliglar.som
läutnar lanclct under lrrjsten i sjiiJva verket
kontnrit l-rit ticligare än niir clct egentligr
I'röststriicl<et sätter in. Ar,2K-fåglan-ra iir 5
lrträffacle under perioclen 9 r.naj - lS juli,
iivrig'a r-rnc1er. haisten.

N{inclre skrikörnen rir sr.år att rilder:s_
bestrimma. Sonr 2K hirst går. c.let fortfa_
r:rncle bn r.icl en hygglig obsen ation, mer.r
cliirefter blir clet allt sr,årare or.n inte gocla
fbton öreligger. Föl jaktligcn har cle allra
tlesta fvncl klokt nog pubJicerats ntecl dcr.r

gan ska vaga beteckn ir.rgen,'subaclr-rlt,, (l-rär
ing:ir också itskilliga fåglar som angir,its
som "rilclre") eller,'subaclult/adult,,. En
hög ande I (S7 ex.) l.rar ocksii angivits sonr
aclult:t, men clen r_rppgiften får uog tas
mcd cn n1'pa salt - :itskilliga av dcssa l<ar-r

rrysl<.1 r.ril l-ra varit älclre subaclulta, clet r.ill
siiga runt 3K 4K.

Sar.nmanfaftningsvis kan konstateras
att en förkrossancle n-rajoritet ar- fäglarn:r
iir (1,-rrgre cllcr rildre) sr-rbaclulta och att
kansl<e ör.erraskl-rde fii iir jr-rveniJa.

LÅNGSTANNARE. Ntlir-rdre skrikör.r-rilr. har
sällirn staunat r-rrigon läitgre tici på cxakt
s:tmnta plats (ömar ler.er jr-r inte ett såc1ant
lir. ut:rnför-häckningcn) - men r.nånga har
kajkat lunt er-r tid inot-n stijr.re cller mincl.c
områdcn. Att exakt bcciöma hur länge er.r

enskilcl fägcl har. rört sig inonr ctt ornriicle iir
sr.ärt, för att intc. sägil on.röjligt - i allnränl.ret
är'clen pr-rbliceracle rapporten inte så erakt.
vanligen ber.oencle pri att clct ir.rte r.arit rnöj_
liE för var.e sip; Ilaritc.tskor.nmitten eller Re_
gionala r:rpportkomr.nitten att i detalj hålla
isrir olika ir-rclividcr. Llti f r-in beclön-Lni ngar.n a
av hur m:inga figlar som r.arit intrlan_
dacle under ett \-isst år gir clet ett €iijra ctt
för'sök. Dettir ger i allrn:ir.rhct intc exakta
r'ärclen rnen cliirentot en hl.gglig uppfatt-
ning om hur. lrir-rge fägl:rr stantrat inom ett
områc1e (i clct här fallet alltid inont ett och
s:li-nrra lanciskap, även om cr.r fågcl setts i
luter än ett lanclskap).

Mindre skrikörnen är en svdoststräckare som flyttar från Europa till Afrika via östra Medelhavet och Rödahavet. Ändå ses betvdrigtirer höstfågrar i ratsteiro an iöttå"0y. Egypten, oktober 2010.
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Ålder.{ör do mindre skrikörnår som
publicerats med åldersangivelse.

FOTO: KR STER CARLSSON

Bara 15 av de knappt 300 mindre skrikörnar som har godkänts har varit juvenila fågiar. Här en läckert
chokladfärgad 1K-fågel i toppen på ettträd på Schäferiängarna på Oland 2009.

Räknat på cletta sätt har 128 minclre
skrikörnar setts mer än en clag. Att er-r så

hög anclel, 44 /" av alla fåg1ar, anses ha ob-

ser-r erats mer än en dag iil kanske ett visst
argur-r-rcnt för att Raritetskomnitt6n och
Regi, rrrrlr rrlp(,rt korr nlit reenrr inte vr rit
för'ger-rerösa när dc bcdömt hur nånga incli-
vicler som r.arit inblanclacle r-urder ett visst
ir. Mir-r egen uppfattning är kanske snarare

att cle r.arit frir snåla; personligerr har jag

nog ofta trinl<t att fler figlar varit involvc-
racle än clen officiella statistiken visar. är'err

om jag genomgåendc följt Rk:s ocl-r Rrk:s

bcclömningar.

I genon-rsnitt stannadc clcssa fåglar tr,å
r.eckor (14,9 clagar) i omr:iclet - n:igot som

:rlltsä k;rn innebärar att dc till excmpclpcnd-
lat n-rellan Börringe och Falsterbo. Längst
stannade wä av fiiglarna, som fanns på plats

i tre månader: 19 juni - 18 september 1993

i Niisb-vholm, Skrine (92 clagar) och l jr-rni

30 ar-rgusti 2005 vicl Träfors, Värmland
(9t clag:rr). Den fågel som såg,^s vicl Träfors
2005 återkom 26 maj - 6 juni 2006. Detta
tycks r.ara det enda tillfdlle då samma frigel

konstaterats upptrricla i lar-rclet uncler två
olika år, men det iir i själva verket troligt
irtt Ilcrx i rrgrc ligl:rr rl.crkull)rniL sr)nl

älclre subadulta innan cle slutligen slagit
sig r.red i hemlandet för att häcka. För att
inte sneclvrida st:rtistiken riiknas därför
iiven Värmlanclsfåge ln som ctt sepårat

fi'ncl båcla åren.

FLocKAR. Vid åtn.rinstone 32 tillfiillcn (mcd

all sannolikhet belvdligt fler) har n'rir-rst

2 minclre skrikörnar setts ti1ls:rmmans
(statistiskt genomsnittsr,ärde: 2,8 f åg1ar1.

Observer':r att vid flera av clessa tillfiillen är

det samm:r fiiglar som setts tillsammans,
till exempel i Falsterbo r.rncler två-tre dagar

i rac1.

vAR rÄcBr,vÄRr,o 4.2OI2

Den 6 september 1988 och 26 ar-rgusti

1989 var minnesvärda dagar på Falsterbo-
näset, som biida clessa clatum hade besök

ar,5 minclre skrikörnar! Sammanlagt 4 ex.

har observelats i Falsterbo vid tre tillfiilleru
förutor-n 1988 och 1989 är,cn 18 septer-nber

1985. Totalt 3 ex. har observerats i Falsterbo
vid sammanlapJt tolr. tillfällen under åren

1988, 1989, 1991, 1992, 199 4, 2006 och 2011.

Även flera obserr.ationer ar.2 ex. gjorcles

i Falsterbo, Börrirrge och Nästr,vholm årerr

1980 1998. men efter millcnnicskiftct
enclast vicl två tillfällen, 2003 och 2011.

Det tvcks alltsii som om förekomsten av

"flockar" minskat under senare år

VARIFRÄN? Vilken väg kommer de minclre
skrikörnarna till Sverige?

Det har föreslagits att nerpårten av

clc svcnska fäglarna (obcrocnclc av undcr
r.ilken årsticl $.nden har gjorts hos oss)

kommer via Skagen och Danmalk på

r'åren. Men det är r-rog tveksamt on så

r'ärst många av Skage n-fåp;lamir vcrkliplen
tar sig direkt till Sverige - ocl-r inte minst
de fii r'årfynden på Västkuste n (endast 1 i

Bohuslän och 2 i Hallarrcl) talar emot clet.

Diiremot kommer rrog en l"rel del fåglar r.ia
Själlancl, vilket flera vårf-vnd i nordvästra
Skåue st]'rker.

Men vi kan nog intc bortsc från att
åtskilliga, fiirr.nodligen den ijverr,äldigancle
r-najoriteten, av de minclre sl<rikömar som

anlåncler till Sr.erige i maj - juni kommer
via Östcrsjön. Ar. alla obscrvationer på

Ölancl är 39 % vår- och sonrn'rarfyncl, n'red-

rn motsvarande siffrl för Skåne är enclast

1t3 % (r'r'reclelclatum för alla fi,ncl på Öland
är 29 juli och i Skine 19 ar-rgr-rsti). Det tycler'

or-rekliger-r på att en h<)g anclel av Ölands-
f:rgl:rrnr velkligerr rrrl:int r ir iisLcrsjiirr.

inte minst mecl tanke på att mindrc skrik-
örnen iir en sycloststr'äckare, som ml.cket
väl kr-rnde ha orienterat sig mot Otter-rbv

snarare lin Falsterbo om hösten i m1'ckg1

större r-rtsträckning än vacl som skcr.

Accepteral vi tirnken att merpilrten äv

de minclre skrikörnar som ses på Öl;urcl

\ å r o( lr soll ln:l l korrr rr i L ör cr Östc r.jörr
(från öster, sydost eller sycl) bör det inte
n-röta något hincler att r.issa ar. höstobser-
vationerna ocl<sii gäller n-rer eller minclre
n1rnlärrJr frglrr sorn kornntit örer'Öster-
sjön. ar
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