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vid kusten är sällan den andra lik. ötaa vindstyrka och skiftande vindriktning kan ändra såväl flykt
som proportioner - även hos alkor man trodde sig känna
igen. Här är en guide för dig som vill knäcka koden'
En blåsdag
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GENERELLA RAD

Vid havet i pålandsvind uppåt kulingstyrka och mer därtill, blir förhållanden
extrema och varierande. Därför rör sig
många arter annorlunda, och proportionerna kan se annorlunda ut - inte
bara jämfört mellan en blåsig dag och
en vindstilla dag. Variationen i vindstyrka, vindriktning, våghöjd och
många andra faktorer gör att arter även
kan ge mycket olika intryck till och med
under samma dug, varefter förhållandena ändras.

Därför är det viktigt att tänka på att
varje obs-tillfälle är unikt. Säg att du
spenderat en dag På Honö och efter
några timmar känt att tretåiga måsar,
alkor - ja allt som passerade, gick att
lösa. Du kände igen flyktsätt, proportioner - en mängd faktorer gjorde att du
någorlunda bekvämt klarade att artbestämma alla dessa arter, även på ibland
stora avstånd. Så nästa dag kommer du

tillbaka, full av självförtroende inför
uppgiften - och upptäcker att kartan
har ritats om. Lite annan vindriktning,
annan vindstyrka, våghöjd, tröttare fåglar, fåglar som kommer längre utifrån
och är mer vana vid hård vind, annat
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ljus - allt påverkar och kan göra upplevelsen radikalt annorlunda.
Det gäller även alkor - därför åt det
generella rådet att ta varje dag med
skådning av alkor vid kusten i hård vind
som en ny dag. Försök hitta fåglarna tidigt, då avståndet fortfarande är stort
och ta in så många detaljer som möjligt.
Följ sedan fågeln - om du har tur kommer den närmare och du kan få facit.
Var särskilt uppmärksam på följande

faktorer:
FöREKOMST

Kroppsformen
"l;fi, 115bb och fotter

,tftitt

m Flyktsätt
',1,ii-'.1

Riktning på kroppen i förhållande till horison-

tallinjen
ffi Längd och tjocklek på huvud- respektive
stjä rtpa rti

Diskutera också med personerna runt
om - vad tyder olika detaljer på? Vi pratar om subjektiva upplevelser, men att
diskutera dem kan hjälpa till att kalibrera intrycken.
Vissa karaktärer som Placering av
vingarna och var fågelns lägsta punkt är
nämns ibland, men är utelämnade från
denna sammanställning.

Sillgrissla och tordmule häckat i kolonier i Östersjön, främst på Karlsöarna
väster om Gotland. Stora kolonier finns
även i Norge och runt England. Arterna
häckar även i mindre antal runt Sveriges kuster, och uppträder året runt vid
svenska västkusten; särskilt stora antal
kan ses under oktober titrl december.
Tobisgrissla häckar runt stora delar
av hela den svenska kusten, glest eller i
små kolonier, och ses nästan alltid om
än i små antal under dagar med havsfågelskådning.
Lunnefågel häckar som närmast i
Norge och England, i stora antal, men
enstak a par har häckat i Bohuslän. Ar-

Bild: BJORN DELLMING

ten ses sällsynt, men årligt, vid västkusten. Den kan förekomma året runt, flest
från september till november, men även
december och januari.
Alkekung är en av världens talrikaste
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att den är förbisedd, då den är så lik sillgrissla och tordmule och därför svår att

september till anuari.
j

Slutligen spetsbergsgrissla, som är en
mycket sällsynt art i Sverige. Det är

Apr

Maj

Jun

13

16

2

Jul
3A
6

Aug

7

1

1

Förekomst av ovanliga alkor vid västkusten,
observerade på sväck eller havsfågelskådning
2000-201 7 enligt ArtPortalen.
A = i stort sett årlig under aktuell månad
X = fler än 20 obsdagar 2000-201 7 under

möjligt, kanske till och med sannolikt,

fåglar och häckar i Arktis. I Sverige ses
arten nästan uteslutande från slutet av

aktu-

ell månad, men ej årlig
Siffra = så många obsdagar som finns under
havsfågelskådn i ng på västkusten 2000 -2017
av validerade fynd vid färre än 20 obsdagar.
(Notera att sökningar har skett i Artportalen på

bestämma under sträck.

Sep
AA
AA

Okt

Nov

Dec

A

AX
11

sträckande fåglar, som är validerade där

så är

tillärnpligt. lndivider som rapporterats utan att
det angetts att de sträcker, kommer inte med i
denna statistik, men några större fel ska detta
inte leda till.)
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Storlek, flyktsätt
och flockbeteende

Bestämning

Stmr$ek, Enskilda fågelindivider är alltid svåra att
mååmScT- storleksbedöma. I flock med andra alkor
åm€ryck är den emellertid väsentligen mindre,
omkring 2/3 av en tordmule.
Lunnefågel är överlag en mörkare fågel,
med mörka vingundersidor, svart bak-

TORDMULE, SILLGRISSLA
OCH SPETSBERGSGRISSLA

kant på ovansidan av vingen, grå kind
och mindre vitt På stjärten.

Dessa tre arter flYger väsentligen

likartat, och förekommer i blandade flockar. Under lugnare väder
bildar flockarna tåg, där de flYger
tätt över vattenytan i en PrYdlig
rad. Särskilt vid flygningar till och
från kolonier ses dessa tåg. När
vindstyrkan ökar, ändras flYktsättet och samtliga arter använder
dynamisk flykt, och flockbildningen blir mer oordnad. Vingarean är
för liten for att de ska kunna glidflyga, men de flyger ändå.tPP och

ned över vågorna för att utnYttja

dynamiken i skillnader i vindstyrka. Flockar och individer som flYger närmare land, flYger emellertid bara utefter vattenytan.Ibland
sägs att tordmule är den enda av
arterna som lyfter På huvudet och
ser ut att kika sig om över axeln.
r-uttrurrÅcrl
Lunnefågeln flyger ofta i flock
med de tre större arterna, särskilt
märks dess annorlunda flYktsätt:
Vingslagsfrekvensen är högre och
den vinglar mer från sida till sida.

K$md

lunnefågel uppmärksammas på. I alla
dräkter har den grå eller mörkgrå kind.
Karaktären är diagnostisk, utom gent-

Bild: STEFAN OSCARSSON/N

emot ruggande sillgrisslor och tordmular. Se också upp med att spetsbergs-

ALKEKUNG

Har du väl sett en alkekung, bör det inte
finnas något tvivel. Arten är så väsentligt annorlunda vad gäller storlek, nästan som en stare eller småvadare, att
den inte går att förväxla med någon av
de större släktingarna.
Vid minsta tveksamhet, ge akt på näbben - alkekungens näbb är kort och
trubbig, medan alla de andra alkarterna
har relativt lång och väl synlig näbb.
Även den korta och knubbiga kroppsformen är speciell - medan andra alkor är
rätt lika änder till kroppsformen, är en
alkekung mer lik en stare, sidensvans
eller Calidris.

Mörk kind är ofta den karaktär som en

grissla har mörk kind!

FHmmkwr

En ibland

forbisedd karaktär som är

mycket bra och ofta enkel att se även på
stort avstånd! Om du reagerat på en alka
som verkar liten och har mörk kind, så
kan du snabbt utesluta en grissla/mule
som ruggar i otakt genom att kontrollera
flanken: Lunnefågel är den enda alkan
(utom tobisgrissla i sommardräkt) som

forekommer hos

oss, där stjärten är hel-

mörk och där hela flankpartiet är omkring 50 o/o mörkt. Alla andra alkor (utom

tobis) har endast en strimma svart.
ruffiffim

Det krävs ofta att fågeln kommer ganska
nära, for att säkert se näbbformen, men
om den ses bra är det utslagsgivande.

W*mg-

s*dm
Wåmg-

Väsentligt mer rundade vingar än de

f*rem

större kusinerna.

W*mg-

Alla grisslor och mular har vit vingbakkant - men karaktären är "negativ"; det

axsndmr-

TOBISGRISSLA

Arten flyger nästan utan undantag
solitärt och alltid tätt över vattenytan. Den landar även oftare än

Helt gråmörka, utan inslag av vitt. Det är

emellertid ofta svårt att helt säkert se
detta på snabbt svirrande vingslag.

fumkkmmt

andra alkor.

är enklare att se att en fågel har vit ving-

Möjligen hör detta samman
med att den sällan förflYttar sig
längre sträckor. Snarare är en förbiflygande tobisgrissla på väg från
ett fiskeställe till ett annat.

bakkant, än att den saknar detsamma.

ALKEKUNG

Alkekungen sällskapar sällan med
andra arter, men kan både flYga

förbi enskilt eller i flock. Arten tar
sällan höjd, utan flYger mest någon meter över vattenYtan. Den
passerar ofta nära land, men forbises möjligen längre ut, till följd
av sin litenhet och att den sällan
går högre upp.
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TOBISGRISSLA

I princip omisskännlig i alla tre dräkter
som förekommer - exempelvis har den i
alla dräkter en stor vit fläck på vingen,
som är unik för arter som förekommer i
Sverige.
LUNNEFÅGEL

I många fall är en lunnefågel en uppenbar fågel att bestämma, men likväl blir
det ofta diskussion under havsfågelskådning om någon ensam eller avlägsen individ. Utöver näbb och storlek finns flerabrakaraktärer att ge akt på. Karaktärerna är ungefdrligt rangordnade.

Typisk näbb och svart halskrage gör det lätt att arta
adult lunne på nära obsavstånd.Tänk också på:
Området bakom vingen är övervägande mörkt
Armhålorna är helt mörka
'na

',,r,,

sr Nästan helt mörka och rundade

vingar

I

'

'w

ii

iti,u#i'i,

tl, ri;' tiL, g; t'g

ti,,;14
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ig71,

Rent vita vingundersidor

ns'

Mättat svart ovansida och huvud i kontrast till rent vit undersida
m Gränsen mellan svart och vitt bakom vingen följer en rak linje
* Huvudet upplevs som allmänt kraftigt, förstärkt av den stora
w

näbben
w Fötterna sticker inte ut från stjärten
*,Armhålan är nästan rent vit och flankerna är rent vita. Men båda
karaktärerna är ofta svåra att se i fält

{:ar

i

Ii,urtu'ituiili:

Lång och spetsig näbb

su

Smutsig flank

Teckningar i det vita på undersidan av vingen
ljust bakom vingfästet följer inte en rak
och
mörkt
mellan
Gränsen
'm
linje, utan är hackig ,m Fötterna sticker ut
w, Trots att näbben på denna bild pekar nedåt, med följd att det blir en
nästan rak linje panna-näbb, vilket annars är en karaktär för spetsbergsgrissla, så bildas inte en tydlig vinkel haka-näbb. Här är det en mjuk
rundning, medan spetsbergsgrissla har en skarpare vinkel haka-näbb
w

Stor fläck i armhålan

w

Tordmule & sillgrissla - Iikheter och skillnader
ruffibfu

Tordmulens är kortare tjockare och trubbigare, medan sillgrisslan har längre,

gamla tiders frisyr svanstjärten.

en slankare buk. Ryggen ser mer flack ut

smala re och spetsigare.

FåårE

ten på sillgrissla. Ofta är fötterna något
uppåtvinklade hos den senare - som

Krmpps- Allmänna intrycket av en tordmule är
$mn"*ryn ett oproportionerligt stort huvud, men
än hos sillgrissla. Sillgrisslan ger intrycket av en elegantare huvudform, men ser

Tordmulen har stark kontrast mellan
korpsvarta och kritvita partier. Om brun-

ton uppfattas är det säkert en sillgrissla.
Däremot kan särskilt nordliga sillgrisslor

ofta ut att ha en genant stor buk som
den släpar runt på. Ryggen är mer krök,
som om den hade en liten ryggsäck

i dåligt ljus se ut att vara svarta. Det vita

långt ner, eller puckelrygg.

&rm-

Armhålan är rent vit hos tordmule och

h;&$m

med mörka teckningar hos sillgrissla.
Detta är emellertid ofta svårt att avgöra
till följd av avstånd och hög vingslagsfrekvens.

kan ofta uppfattas som solkigare.

Krmpps- Tordmulen håller kroppen mindre uppffiwwusd- Tordmulen har kortare och tjockare hu$wrrffi mc$n vudform, med en mer markerad topp vid
årå$Hmåmg

huvudet/pannan.
Upplevelsen kan vara att tordmulen flyger med en hjälm på huvudet, vilket är
särskilt påtagligt om den lyfter på huvudet.
Sillgrisslan har smalare och mer utdragen huvudform, förstärkt av den spet-

hå$$rafrmg åtsträvande, mer rakt horisontell. Samti-

l$$yg-

digt håller den oftast upp huvudet - inm€Såfim$mg trycket kan bli att huvudet avviker från
fågelns kroppshållning i övrigt.
Sillgrisslan har ofta en uppåtsträvande
kroppshållning, så att den ligger i en
vinkel om ca 1 0-20 grader upp från horisontallinjen.

siga näbben, och med en nästan rak linje

Sffjååwe

nacke-pan na-näbb.

&

fuwm

På

FHmmker Rent vita hos tordmule och i varierande

grad tecknade hos sillgrissla, där det

ibland kan

se

smutsigt ut, nästan som

oljeskada. Även denna karaktär är ofta
svår att avgöra i praktiken.

ffin"tmp- Bakifrån går gumpsidornas vita längre in
sfidmr övergumpen hostordmulejämfortmed
sillgrissla.

tordmule är stjärten längre än benen,

medan fotterna sticker ut bakom stjär-
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lgrissla el ler spetsbergsgrissla?

Flera av karaktärerna som tas upp här är
för subtila för att bidra till bestämningen
av en förbiflygande spetsbergsgrissla i
svenska vatten.
&$ffm$a't- lvissa avseenden ett mellanting mellan

å*rt*'yak tordmule och sillgrissla: Färgsättning
och teckning på kropp, flanker och under vingar är mer likt tordmule. Huvudform och näbb, mer likt sillgrissla.

ruffifufu

Kort och trubbig, inte lik vare sig tordmule eller sillgrissla. Dessutom snarast

krökt nedåt, och nedåtpekande. Näbbformen liknar mest ung lunnefågel.
Mest lik tordmule och är nästan helt

Fffirg

svartvit tecknad som den. Emellertid kan
den särskilt i hårt solljus ha en viss brun-

ton.
ffiusws$d- lntrycket är kraftigt, nära mitt emellan

$srsm

sillgrissla och tordmule, inte som tordmules MC-hjälm, men avsevärt tjockare

till:

nacke än sillgrissla.

Lägg märke

En av de bästa karaktärerna for spets-

, Allmänt kort och tjockt intryck, nästan som

bergsgrissla är näbbens vinkel mot pan-

en förvuxen alkekung

,, Ren flank (som tordmule), men ofta lite hackig linje mellan svart och vitt (som sillgrissla)

na och haka: Sillgrissla har en tydlig vin-

Kort och tjock näbb som kröker nedåt.

kel panna/näbb, men nästan rak linje

Tydlig vinkel haka-näbb.

r, Vingundersida och armhåla något av ett mellanting mellan tordmule och sillgrissla: Ofta är
vingundersidan mer lik tordmule genom att

Flack panna-näbb.

vara nästan rent vit, men armhålan mer lik sill-

Utstickande fotter

grissla genom att ha en tydligt svart armhåla.

haka/näbb. Spetsbergsg rissla

ha r tvä

rt-

om nästan ingen vinkel panna/näbb
men en tydlig vinkel haka/näbb.

Wåmd

På

samma gång den kanske viktigaste

karaktären, och närmast värdelös, eftersom det är en negativ karaktär och ruggande mular och grisslor kan ha identisk

kindteckning. Spetsbergsgrisslan har
alltid övervägande mörkt huvud, och
saknar alltid vitt bakom ögat.

Krmpps- Nästan rakt horisontell. Dessutom pekar
fu#flEm$rngf

näbbspetsen nedåt. Detta är en av de

Wrmpps Spetsbergsgrissla är en hårt pumpad

SejSrR

ffmrm

mcön

rugbyboll. Sillgrissla är en fotboll som
tappat luft. Tordmule är som en rugbyboll som sytts ifor liten storlek, den är
alltså lika välpumpad som spetsbergsgrissla, men en mycket tunnare boll
ändå. Medan tordmule ofta har ett nästan rakt ryggparti, och sillgrissla ofta har
en puckel lång bak på ryggen, så har
spetsbergsgrisslan en markerad puckel

f$ygst#ll!|* bästa karaktärerna for att uppmärksam-

långt fram, i höjd med vingframkanten,

ruxn'eg

som ger ett kutryggigt intryck.

ma en mojlig spetsbergsgrissla.

Benen sticker ut och är uppåtvinklade

hmm likt sillgrissla.

Wåmguxxt- Som

tordmule, eller näst intill.

rEmve ås{:x

Ffims'nksr Rent vita, eller näst intill.

ffiaxmwp- Likt tordmule kan det bakifrån synas att
sådwr gumpsidornas vita når längre in över

9umpen.

IIIUStTAtiON: BJÖRN DELLM I NG

Våra alkor: sillgrissla (ca 43 cm), spetsbergsgrissla (ca 42 cm), tordmule (ca 4O5 cm), torbisgrissla (ca 35 cm), lunnefågel (ca 31 cm) och alkekung (ca 20 cm).
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