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Här är följer en introduktion till unga trutar: gråtrut,
silltrut, havstrut samt kaspisktrut, I första hand

behandlas typiska individer iförsta årets dräkt under
höst och vinter. Men strukturella karaktärer och iizz

gäller alla dräkter.
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INTRODUKTION

För omkrin g 20 år sedan inleddes något
av en revolution kring trutar som upp-
träder i Sverige. 2003 delades gråtrut
upp i tre arter där medelhavstrut och
kaspisk trut gavs egen artstatus. Paral-
lellt med utveckling av fältkaraktärer
upptäcktes att dessa två sydligare taxa
regelbundet förekom i Sverige, särskilt i
sydost.

Dessa arter ses nu i stora delar av Sve-

rige, inklusive Göteborgstrakten, men
fortfarande upplever många att unga
trutar är svåra att skilja åt. Till del beror
det på att karaktärer fortfarande upp-
täcks eller omvärderas. Först av allt: det
som verkligen hjälper är att titta på

många individer - då klarnar det efter
hand!

Artikeln behandlar det utseende som
anses typiskt för respektive art. Ton-
vikten i artikeln ligger vid hösten.
Med tanke på arternas ruggning är det
väsentligt att förhålla sig till tidpunkt
på året. Strukturella karaktärer gäller
året om.

När kaspisk trut expanderar är det
möjligt att vi tår se hybrider även här
hos oss, men liksom andra avvikande
individer behandlas intq hybrider i
denna artikel. S

rönerOMST OCH UTBREDN ING

Grå-, sill- och havstrut är allmänna
häckare på Västkusten. Kaspisk trut
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häckar i Polen och Tyskland, men ex-
panderar. Så det är möjligt att vi inom
några år har häckande kaspisk trut i
sydöstra Sverige.Kaspisk trut är knappt
årlig i Göteborgstrakten, och ses med
flera individer varje år längs Hallands-
kusten. Arten kan misstänkas vara förbi-
sedd i området.

RUGGN r NG ocH ÅlornseesrÄMN I NG

UNDER or rvÅ rönsrn KALENDTnÅnen
Alla trutarter som häckar på Västkusten
är kort- eller medeldistansflyttare med
likartad ruggningsstrategi. Det kostar
mycket energi för en fågel att byta fjäd-
rar och därför gör den det helst när fö-
dotillgången är som bäst. Det mesta av
ruggningen hos våra arter sker alltså
mellan maj och oktober. Detsamma gä1-

ler medeldistansflyttaren kaspisk trut
med skillnaden att denna sydligare art
häckar tidigare och därmed också kan
rugga tidigare.

Första levnadsåret: Den juvenila
dräkten börjar ruggas på utsatta ställen
någon gång mot slutet av sommarcn/
början av hösten. Det kan vara kropps-
fjädrar, skapularer och enstaka meller-
sta eller mindre täckare. Ruggningen är
oftast färdig i september/oktober när
det bli kallare - fågeln är då i första vin-
terdräkt.

Eftersom kaspisk trut fötts tidigare
hinner/behöver den byta fler fjädrar -
den har ett försprång i ruggning under

hela hösten och när första vinterdräkt är
anlagd är större delen av dräkteh bytt.
Ingen ruggning sker därefter förrän till
våren. Speciellt lämnas samtliga ving-
och stjärtpennor orörda till andra som-
maren.

Andra levnadsåret Under sommar-
halvåret genomför fågeln en komplett
ruggning som innefattar i stort sett hela
tågeln inklusive vingar och kroppen.
Den pågår för trutar från maj till unge-
tär oktober. Eftersom våra arter inte ska

flytta långt kan de rugga många fjädrar
samtidigt och ser då ofta förfärliga ut.
Framåt oktober har råglarna hunnit
byta nästan alla fjädrar och kan då kän-
nas igen på att de flesta tjädrar är av
samma generation.
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Bild:SIMON CARRINGTON

En sent utvecklad fiolårsindivid av
någon av de vanliga arterna, kan i vissa
karaktärer påminna om en 1K kaspisk
trut - därfö r år korrekt åldersbestäm-
ning viktig.

KARAKTÄRER PA STAEN DE TÅCEI
1. Allmänna intrycket: Jämför storlek
med andra, är den tjock eller slank, ut-
dragen eller kompaktl Är den jämnt
brungrå, fläckig, finns partier som kon-
trasterat, ar teckning på fjädrar kantig
och med omfattande mönstring?
2. Om inte ålder är självklar.- förvissa
dig om den är 1K eller 2K.
3. Jämför benlängd med hur tjock krop-
pen är ovanför benen och jämför sedan
om det är samma forhållande som andra

trutar runt den. Det är en ledtråd som
kan hjälpa att kvantifiera hur långbent
den är och om den är tjock eller slank.
Tänk också på hur mycket tibia som
syns.
4. Huvud: Är grundtärgen vit, ljus med
gråbruna fläckar, eller mer jämnt grå-
brun?
5. Ruggning: Är en del eller många fjäd-
rar på mantel, skapularer, täckare och
tertialer av olika generation?
6. Bildar vingar och stjärt en smal och
långt utstickande strut? Eller ser det
kortare och mer avklippt ut? Är ving-
pennorna helt svarta?
7. Är det som en hängande utbuktning
bakom benen?
8. Hur är tertialerna tecknade? Är den

ljusa kanten smal och jämn, eller bred
och oregelbunden? Når de ljusa brämen
på.tertialerna fram till täckarna?
9. Ar mantel och skapularer mestadels
mörka, med bara smala, jämna kanter?
Eller bildar de ett oregelbundet mönster
med nästan lika delar ljust och mörkt?
10. Bildar större täckarna en nästan
jämn och mycket mörk, kontrasterande
rektangel, är den nästan schackrutig, el-
ler har den som en "fading-effekt" där
den är mest ljus i ena änden och mest
mörk i andra?
1 1. Näbb: Utöver längd och tjocklek,
1ägg särskilt märke till gonysvinkeln
(förtjockningen nära undernäbbens
spets) och hur spetsen på övernäbben
sluttar.
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Hsvstrut Gråtrut Silltrut Kaspisk trut
8.

Brutet, rorigt mönster rned
ljust som når täckarna.

Brutet eller tandat mönster
med ljust som når täckatrnä.

Oftast bara en srnal nagel av
ljust längst ut på tertialen.

Kan ha varierande mycket ljust
på spetsen, men sällan rörigt
som gråtrut. Vanligen når det
ljusa lnte täckarna.

9.

Stökigt intryck med ojärnnt rnönster på fjådrarna.
Sällan mer än enstaka fiädrar ruggade ända till ruggning startar
vå r/sommar and ra levnadsåret.

Sållan mer än enstaka fjädrar
ruggade på de silltrutar vi ser
hos osg.

Ruggan $ädrar tidigare under
säsongen. Mer franrskriden
ruggning under hela tiden
fram till ruggning startar iEen
vår/sommar andra året.

10.

Språckligt, nästan mer ljust än
mörkt.

Varierar mycket, men typiska
liknar bilden, med mycket
både ljust och mörkt.

Ofta en helt mörk, nästan
rektang ulår rnörk pa nel.

Typiska teckningen mer som
silltrut framåt och mer sorn
gråtrut bakåt.

11.

T.lock och närmast svullen i alla
di mensionen Övernä bbens
avslutning för tanken till
pa pegoja eller rovfågel.

Mellanting mellan kasplsk och
havstrut rätt kort och trubbig
formo ofta med tydlig gonys*
vinkel {haken på under-
näbben).

Med marginal minst och
klenast näbb av dessa arter,

Lång och $mal. Noteratbtt
övernäbbens rundning är
flackare än hos gråtrut. Flack
gonysvinkel.

Jämforvingteckning och näbb 3
8. Hur är tertialerna teck-
nade? Är den ljusa kanten
smal och jämn, ellpr bred
och oregelbundenfrNår de
ljusa brämen på tertialerna
fram till täckarna?

9. Är mantel och skapularer
mestadels mörka, med bara
smala, jämna kanter? Eller
bildar de ett oregelbundet
mönster med nästan lika
delar ljust och mörkt?

10. Bildar större täckarna
en nästan jämn och mycket
mörk, kontrasterande rek-
tangel, är den nästan
schackrutig, eller har den
som en "fading-effekt" där
den är mest ljus i ena änden
och mest mörk i andra?

1 1. Utöver näbbens längd
och tjocklek, 1ägg särskilt
märke till gonysvinkeln
(förtj ockningen nära under-
näbbens spets) och hur
spetsen på övernäbben slut-
tar.
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Fonn, proportioner och

ARTA U\EA_IRU_TAR

Gråtrut och spetsigare. Bästa karaktären åir tyd-
Om trutar generellt åir variabla - så är ligt ljusare, brunt fönster på inre delen
det lockande att säga att gråtrut kan se av handen i kontrast med mer svartaktig
ut hur som helst! yttre del. Stjärten är en annan bra ka-
Den vanligaste truten i de flesta sam- raktär med kraftig teckning på stjärt-
manhang: havet, sffänder, insjöar och täckare och övergump, och åindband
mitt i stan - varje trut vi möter bör ha som kontrasterar diffust.
gråtrut som utgångspunkt.
Den typiska gråtruten är på nära håll Silltrut
oregelbundet spräcklig i ljust och brunt, Mindre, slankare och elegantare åin grå-
men på håll trut, både i flykten och stående, men
nästan jämnt gråbrun. Helhetsintrycket med kortare ben. Intrycket är ofta
är ofta att gråtruten är kontrastlös och mörkt, men ljusare individer är inte
med klumpig hållning. ovanliga.

Itzz

Havstrut Gråtrut Kaspisk trut
Stående: stor och kraftig jizz med Stående: kortbent, relativt kort- Stående: nätt och liten med korta Stående: slank och atletisk. Lång-

stort huvud, kraftig näbb, kraftiga vingad med ett knubbigt intryck. ben och långa vingar. Huvudet är halsad, långvingad och långbent.

ben, korta vingar och stor kropps- Näbben är rätt kort med oregel- litet med en liten och klen näbb. Har en lång, smal och parallellt for-

volym. Bredbent och ser tung ut. bunden, trubbig form, ofta med Ser rätt"lätt" ut. mad näbb på ett proportionellt li-

Flygande: stort intryck med tjocka tydlig gonysvinkel. Flygande: liten trut med snabba tet huvud.

vingar, trubbig vingspets, långsam- Flygande:Tjockmagad med breda, vingslag och smala, spetsiga ving- Flygande: långvingad, långstjärtad

ma vingslag och kraftig näbb. trubbiga vingar. Kort, kraftig hals. ar. och långhalsad. Platt mage och

lång näbb ger utsträckt siluett.

Karaktär för respektive art
Havstrut
Världens största trut, men det finns ock-
så små, nätta individer, överlapp före-
kommer med de andra arterna. I de fles-
ta fall påtagligt grövre kropp och grövre
näbb än andra trutar. Näbben ser svul-
len ut, med tjock yttre del (nästan pro-
portioner som en kycklingklubba eller
knölpåk!) Har vanligen en tydlig tjur-
nacke - ett kraftigt nackparti rakt bak-
om ögat.
Stående: En karaktär som nästan ome-
delbart ska utesluta andra arter utom
gråtrut , år den svartvita teckningen på
större täckarna med ett randigt mönster
med mer vitt än svart.
Fjädrarna på mantel och skapularer bil-
dar ett kontrasterande, fläckigt, oregel-
bundet mönster, där mörkt och ljust fö-
rekommer i ungetär lika omfattning,
som små men oregelbundna schackru-
tor.
Flygande: Även i flykten är grovlek på
kropp och näbb de bästa karaktärerna,
den är även bred- och rundvingad.
Stjärten är unikt tecknad med vit grund-
färg på övergump och stjärttäckare med
insprängda mörka fläqkar (tänk glass

med krossad chokladlft men där det
svarta ändbandet smalnar av betydligt
mot kanterna, och gränsen mot inre
delen av stjärten är uppluckrad och
oskarp.

Stående: Hand- och stjärtpennorna år
inte helsvarta, men på håll kan det vara
svårt att avgöra.
Tertialer, täckare, skapularer och man-
tel är grovfläckiga med ojämna kanter.
Intrycket är stökigt och det kan vara
svårt att urskilja gränser mellan olika
fjädergrupper. Täckarna är grovt teck-
nade hela vägen ut vilket gör vingband
svåra att uppfattä. Bra karaktär är att
det ljusa på tertialerna når täckarna.
Undersidan är grovfläckig och mörkt
tecknad, färgerna smälter samman till
en ganska enfärgad fågel.
Flygande: Ofta lättare att bestämma i
flykten än stående, den framstår som
både stor och kompakt, 1ägg särskilt
märke till breda vingar, till skillnad från
sill- och kaspisk trut som har smalare

Stående: Form hjälper i många fall, an-
dra karaktärer är kontrasterande panel
av svartaktiga större armtäckaYe, smalt
och jämnt ljuskantade tertialer, oruggad
mantel och skapularer med svarta kär-
tlor. I princip alla unga silltrutar vi ser i
Sverige är fräscha i fjäderdräkten. En-
staka skapularer kan ruggas men gene-
rellt sker den postjuvenila ruggningen i
vinterkvarteren.
Flygande: Liksom gråtrut oftast lättare
att bestämma i flykten. Även om huvud
och mage kan vara ljusa, är alltid vingen
mycket mörk. Hela handen är nästan
helt svart, liksom armpennorna. Även
armtäckare är oftast mörka.
Andra karaktärer att titta på är slank,
smala vingar, väl avsatt brett och svart
stjärtband.

lllustrationer:

SIÖRN DELLMING

Silltrut
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Kaspisk trut
Både stående och flygande sticker ofta
kaspisk trut ut med rent vitt huvud i
kontrast mot lång, parallell, svart näbb
och litet svart öga. En del individer har
så vitt huvud att det ser absurt ut, som
att huvudet var doppat i vit täckfärg.
Stående: Kontrastrikt helhetsintryck.
Tertialerna är ganska otecknade med en
vit spets utan kantiga mönster, där den
ljusa markeringen inte når täckarna.

Täckarna är också rätt otecknade där
större täckarna ofta följer en successiv
ökning av mönstring längre in på ving-
en. Långa ben där en hel del av tibian
ofta ses. Udda, upprätt hållning som un-
der lugna väderförhållanden sticker ut.
Små pepparkornsögon som ger ett yrva-
ket ansiktsuttryck (som vissa förknippar
med en isbjörn).
Flygande: För att skilja i flykten märk
en distinkt dräkt överlag, med nyrug-

gade grå skapul arcr/mantelfiädrar som
kontrasterar mot den mörka vingen, väl
avsatt svartaktigt stjärtband ä la fjäll-
vråk, vitaktig kropp och ljusa, närmast
vita vingundersidor. Kontrastrik inre
hand där de mörka ytterfanen sätts
emot de ljusa innerfanen i mönster likt
persienner. Strukturellt skiljer sig kasp-
isk trut i flykten med ett litet, långt ut-
stickande huvud, proportionellt långa
vingar och platt mage.

Flygande trutar - typiska drag

Havstrut:
Lägg särskilt märke till stor på

gränsen till klumpig, den tjocka
näbben syns på långt håll. Lite stö-

kig och odistinkt dräkt. Av de här

fyra arterna har den sämst marke-

rat mörkt ändband på stjärten
som smalnar av mot stjärtens si-

dor.

Gråtrut:
Lite oformlig och rundade, tjocka
proportioner även om den inte är

lika kraftig som havstrut. Fjäder-

dräkten ger ett kontrastlöst in-

tryck, utan riktigt tydliga gränser

där allt går i odefinierade brungråa

toner. Lägg särskilt märke till tyd-

ligt ljust fönster på inre delen av

handen, brett ändband på stjärten,

men utan kontrast mot mycket

teckningar på stjärtrot och över-

9ump.

Silltrut:
Ofta enkel att känna igen i flykten,
med långa smala, spetsiga, mörka

vingar. Säker karaktär är nästa helt
svart hand och överlag djupt mörk
vinge. Bra karaktär är även stor

kontrast mellan svart, jämnbrett

ändband och vit nästan otecknad

övergump och övre stjärttäckare.

Kaspisk trut:
I flykten liknar den gråtrut i storlek

och kraftigt bröst, men silltrut i

smalare och spetsigare vingar.

Vingovansidan är snygg och

karaktäristisk med tyd I igt kontras-

terande lapptäcke av prydliga

teckningar, med nästan

silltrutsmörk hand, men med ett
ljust fönster på inre handen,

påminnande om gråtrut, men inte

lika tyd ligt. Stjärtteckninpen liknar

silltrutens. Som enda art har kasp-

isk trut ofta ljusa vingundersidor.

22 rÅcuR pÄ vAsxusrEN 4/2020




