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I juni måned vrimler det med fugleunger på øerne i sydenden af Tissø. Fjordternerne,
dværgternerne, klyderne og i år også en mængde hættemåger har travlt med at fodre og
forsvare deres unger. Hertil kommer naturligvis en mængde ænder, gæs og svaner som også
lufter deres afkom. Men i hele dette leben har man i det meste af maj og juni måned kunnet se
en lille flok af meget små måger med karakteristiske mørke tegninger på vinger og hale, en
lille mørk kalot på hovedet, sort næb og lyserøde ben – men uden unger. Det er et år gamle
dværgmåger.

Dværgmågen er verdens mindste måge. Blandt de unge dværgmåger ses undertiden også en
voksen måge, og i den voksne sommerdragt ligner den en meget lille hættemåge. Dog er
dværgmågens hætte lige afskåret på halsen og helt sort i modsætning til hættemågens
kaffebrune kalot der også er afskåret højere oppe i nakken. Desuden har hættemågen en meget
tydelig hvid ring om øjet som dværgmågen helt mangler. Og endelig er den voksne
dværgmåge næsten helt sort under vingerne.

Udbredelse
Næsten hele verdens bestand af dværgmåger findes inden for grænserne af det tidligere
Sovjetunionen, men der er dog mindre bestande i Finland og Sverige og i de senere år i
Holland og England. Et par gange har den endda ynglet så langt mod vest som i Nordamerika.
I Danmark var der i 1940’erne en lille bestand på 100-150 ynglepar, men den er gået
voldsomt tilbage siden og i de senere år har der kun af og til ynglet nogle få par i Vejlerne i
Thy.
Den anbringer gerne sin rede i kolonier af hættemåger der yder en god beskyttelse i
yngletiden. En grund til dværgmågens tilbagegang er derfor at hættemågen er gået voldsomt
tilbage så antallet af hættemåger i Danmark er blevet mere end halveret siden 1975.
Nogle småflokke af ungfugle bliver gerne i Danmark sommeren over som den flok der har
opholdt sig i Tissø i denne forsommer. Ellers ses flest dværgmåger i Danmark i træktiden om
foråret og navnlig om efteråret når de trækker fra eller til deres vinteropholdssted i
Atlanterhavet ud for Vesteuropas Kyster.

Føde
Dværgmågen lever mest af vandinsekter og larver af vandkalve og myg. Desuden kan den
tage små fisk og krebsdyr som den tager ved under flugten hen over vandoverfladen at
foretage små dyp ned i vandet.

