
25

Hybrid mellan blå kärrhök och stäpphök i Kvismaren
Magnus Friberg

Den 6 september larmades det ut en osä-
kert bestämd 1K stäpphök på Öbyåkern. 
Jag befann mig i närheten så jag begav mig 
snabbt dit. Efter en stunds spanande så 
dök fågeln upp på ganska långt håll. Allt 
kändes dock helt rätt för stäpphök och 
jag larmade självsäkert ut den som säkert 
bestämd. Strax efter fick jag se att de som 
först larmat ut fågeln stod nere på vallen 
vid Fågelsjön, vilket var betydligt närmare 
än var jag själv befann mig, men de tittade 

nu åt fel håll. Jag ringde då upp dem och 
berättade att den flög runt bakom ryggen 
på dem och bad dem försöka få några 
bilder av fågeln. 

När vi en stund senare sammanstrålade 
så visade det sig att de lyckats få några 
dokumentationsbilder. Jag kikade på bil-
derna och såg till min förvåning något 
som snarare liknade en blå kärrhök, kan 
jag verkligen sett så galet, eller kan det rent 
av vara en hybrid? Bilderna var tyvärr inte 

1. Likt en stäpphök så har denna fågel en tydlig och bred ljus krage strax bakom ögat. På blå kärrhök
    så är denna linje betydligt otydligare.
    Like Pallid Harrier the bird show a prominent light collar. In Hen Harrier that line is more indistinct.
2. Bakom nämnda ljusa krage så syns en väl utvecklad mörk boa som sträcker sig runt nacken och
    ner på halssidorna, även detta en bra karaktär för stäpphök.
    Behind the light collar is a dark collar reaching around the neck and down at the sides of the throat. 
    Also a good crachter for Pallid Harrier.
3. Den har fem tydliga fingrar i handen. Detta är en karaktär för blå kärrhök som har fem fingrar,
    stäpphök har endast fyra.
    Five pregnant fingers (primaries) – Hen Harrier!
4. Tegelfärgat och ostreckat bröst är en stäpphökskaraktär. Blå kärrhök har inte lika tegelfärgad kropp 
    och har streckat bröst. Obs, på vissa 1K blå kärrhökar kan sträckningen vara ganska otydlig.
    Brick red breast – Pallid Harrier.
    Foto: Magnus Friberg.
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1. Återigen tydlig krage och boa.
    Contrasting light and dark collar – Pallid Harrier. 
2. Brett vitt band på övergumpen är en blå kärrhökskaraktär. Här har stäpphöken ett betydligt smalare
    band.
    Wide white rump – Hen Harrier.
3. Det långa femte fingret ses även när handen är i hoplagd på detta viset.
    Five fingers again.
Foto: Magnus Friberg.

bra nog för att säga något säkert förutom 
att det inte var en stäpphök. Som tur var så 
var fågeln kvar i Kvismaren dagen därpå 
och bättre bilder kunde tas. Mycket riktigt 
så visade det sig röra sig om en hybrid 
mellan stäpphök och blå kärrhök, som 
om kärrhökskomplexet inte var svårt nog 
redan innan.

Jag tänkte här med hjälp av några bilder 
försöka beskriva varför detta är just en 
hybrid och inte en ren stäpp- eller blåhök.

Summa summarum så har vi här en få-
gel som visar tydliga karaktärer för både 
stäpphök och blå kärrhök vilket ger oss 
en hybridavkomma från dessa båda arter. 
Kunskapen om de blåaktiga kärrhökarna 
och dokumentationsmöjligheterna har 
ökat en hel del under senare år och hy-
brider mellan blå kärrhök och stäpphök 

har konstaterats i tolv fall under de senaste 
fyra åren i Finland (Tiira) och minst lika 
många fåglar har setts i Sverige (Svalan), 
så detta är troligen en hybrid vi kan hitta 
fler av i Sverige framöver.

Summary
September 6th a curiously looking bird 
showed up in Kvismaren. It was first con-
sidered to be a Pallid Harrier, but shortly 
afterwards doubt started to germinate. As-
sessed from pictures of the bird you could 
clearly see five “fingers” on each hand 
which is a character that only Hen Harrier 
shows. But many characters still pointed 
towards Pallid. Could it be a hybrid?

As it turned out, yes it was. Above I try 
to explain why this is a hybrid between 
Pallid and Hen Harrier.


