
A Dirty Story
  Kungsörnen Dirty fotograferades för första gången på örnutfodring-
splatsen i Leksand, den 18 november 2007, av udertecknad. I själva 
verket sågs den redan ett par dagar innan av Pär Johansson som var 
ute i fält och spanade. Han såg örnens “smutsiga” stjärt och döpte 
den till Dirty. Den unga örnen skulle snart bli en “stammis” på utfo-
dringsplatsen och det skulle bli hela 28 möten under vinterns lopp. 
Den sista observationen i Leksand noterade jag den 21 mars 2008. 
Det var också den sista gången vi spanade örn på utfodrin-
gen den vintern. Skulle den komma tillbaka nästa vinter? 
Chansen var god, eftersom den verkade trivas hos oss. Vi 
skulle hålla koll efter en 2V örn med “smutsig” stjärt...

Dirty, den senaste bilden från Leksand. 
Foto: Bogdan Persson,

21 mars 2008.
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   Tittar på huvudet. Där kan man ofta se detaljer som ger örnarna lite 
olika miner. Dirty har ett mycket långt ögonbrynsteck som sänker sig 
bakom och fortsätter en bra bit bakom ögat. Ser nästan sminkad ut.
  Börjar bli lite nyfiken på fotografen. Han heter Lillebror Hammar-
ström och bor i Kolsva... var det nu ligger. Han har en egen hemsida på

www.pbase.com/aluco/
  Söker på sidan efter fler bilder tagna samma dag, ifall det finns någon 
som avslöjar fler detaljer. Fastnar för en örn som sitter i en talltop med 
utbredda vingar. Vet inte om det är samma örn, men ju mer jag tittar på 

  Mitt nästa möte med Dirty skulle däremot ske på ett, milt uttryckt 
märkvärdigt sätt. Natten till den 16 februari satt jag och min fågel-
skådarvän Katarina Paunovic från Serbien och chattade på webben. Vi 
delar intresse för fåglar och fotografering och på något sätt började vi 
leta efter ringmärkta örnar på www.fotosidan.se/. Svenska fotografers 
mötesplats på nätet. Vi skulle leta reda på bilder med märkta örnar och 
ta reda på om fotografen hade läst av ringarna (i de fall man inte kunde 
läsa av direkt på bilden), samt fråga om de rapporterat in sina fynd. Det 
var inget särskilt seriöst tilltag, utan två personers sätt att fördriva tiden 
där vi båda låg sjuka i influensan i varsin ände av Europa.
  Vi hade redan tagit kontakt med ett par fotografer då Katarina skickar 
över länken till en örnbild som förvisso inte är ringmärkt, men som 
hon tyckte var en vacker örn och en vacker bild. Örnen sitter i snön på 
marken, är smakfullt melerad över ryggen, ljus på sidorna som en typisk 
2V och har en “smutsig” stjärt. Min tanke går direkt till Dirty och jag 
nämner det till Katarina, utan att jag ens för en sekund tar mig själv på 
allvar. Ändå öppnar jag våran örnkatalog från vintern 2007/2008 och 
ser att bägge örnarna har på stjärten en fläck som är större än andra och  
befinner sig på exakt samma ställe på fjärde stjärtpennan från vänster 
räknat. Intressant, men det kan väl ändå inte vara Dirty. Tål dock att 
undersökas vidare.

Foto: Lillebror Hammarström, 13 februari 2009

Foto: Pär Johansson, 17 december 2007.

Ovan och nedan:
Delförstoringar av bilden på mot-
stående sida.

Foto: Pär Johansson, 22 december 2007.



Kan bero på slitage, eller på att pennan är omruggad. Jag bryr mig inte 
om vad som är orsaken. De finns där!
  På morgonen får jag bekräftelse om att det är samma örn i tallen som 
på marken. Och Kolsva ligger vid Fagersta där Dirty blivit fotad. En 
otrolig historia har blivit sann och trots att vi läst av en hel del ring-
märkta örnar i Leksand, så anser jag Dirty vara årets återfynd!
 

den, desto mer är jag övertygad om att det är det, för nu börjar det bli 
riktigt hett. Även vingundersidorna påminner mycket om Dirty som in-
galunda är karaktärslös där. Det vita fältet på handens undersida är mer 
eller mindre fläckfritt (åtminstonne sett på avstånd), medan armens vita 
fält har grova fläckar. Nu bestämmer jag mig för att kontakta fotografen. 
Är det samma örn på marken som i talltoppen? Jag börjar tro på fullt 
allvar att vi är rätt örn på spåret, men tänker samtidigt... det här låter ju 
inte klokt: Att återfinna en  omärkt örn på nätet!? Dessutom efter att den 
ruggat om till andra vinterdräkt!? Det kan ju bara inte vara sant...
  Förfrågan till Lillebror skickas sent under natten, så jag förväntar mig 
inget svar direkt, utan fortsätter att jämföra. Man ser ju faktiskt mycket 
av stjärten och det borde finnas bevis där. Ögat fastnar på den tredje 
stjätpennan från vänster. Intill den med stora pricken. Nu börjar jag se 
saker. Den ena pricken efter den andra finns där. Uppradade i samma 
mönster som hos Dirty 2007/2008. Det ÄR Dirty! Prickarna är visser-
ligen mer markanta än de var förra vintern, men det är inget konstigt. Fläckarna är klart tydligare hos Dirty under den andra vintern (foto t.v.)än 

vad de var under första vintern (th), men de stämmer mycket bra överens. 
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Foto: Lillebror Hammarström, 13 februari 2009

Dirty 21 november 2007.
Foto: Pär Johansson

Delförstoring av bilden på mot-
stående sida.



Faktaruta om Dirty:

-Kläckt på okänd lokal våren 2007.
-Ej ringmärkt
-Första gången fotograferad i Leksand, den 18 november 2007.
-Totalt sedd i Leksand vid 28 tillfällen (dagar), under vin-
tern 2007/2008, vilket placerar den på en delad andra plats 
(av 52) den vintern, tillsammans med den ringmärkta örnen 
506L och bakom en annan ringmärkt 225N (sedd 35 gånger).
-Den senaste observationen i Leksand är daterad till den 21 
mars 2008 (Bogdan Persson)
-Åter fotograferad i Fagersta den 13 februari 2009 av Lil-
lebror Hammarström och igenkänd från dessa bilder av Bogdan 

Persson

Dirty den 21 mars 2008.
Foto: Bogdan Persson, Leksand


