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Dalripa och fiällripa
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O netativt kraftig

O Mycket liten näbb.

näbb.

(@

@ Oatripehonan har en varmbrun dräkt.
I Oatripehannen har en rödbrun ton på halsen.

et stora flertalet, cirka 75 procent, av de fågelarter som häckar

i Sverige är flytttåglar. Bland
dem finns några av våra vanligaste arter så på hösten lämnar runt 90
procent av alla fågelindivider landet. Vad
man kallar flyttfågel och stannfågel kan
dock vara lite relativt eftersom det finns
en del arter som flyttar söderut i Sverige
på vintern men inte lämnar landet.
Det är egentligen mycket få arter som
kan anses som helt och hållet stannfåglar.
Riporna, i Sverige representerade av dalripa och fjällripa, är två av dem. De lever
hela sina liv inom samma område, vilket
inkluderar tjällkedjan i de nordligaste
delarna av landet.
Genom att riporna lever där skapas
möjlighet för rovfåglar som kungsörn och
jaktfalk att även de leva året om i fiällkedjan.

FRht noTTa
Värmland norrut genom de inre delarna
av Norrland där den lever på myrar och
i skogsland ända upp till videregionen i
fjällkedjan. Längs Bottenhavet och Bottenviken är dalripan fåtalig ju längre västerut
man kommer desto tätare blir populatioDALRIPAN FöREKOMMER
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fjattripehonans dräkt har en mer gulbrun eller gråbrun ton.
fjattripehannens bröst är tecknat i gråsvart,

nen. Den närbesläktade fjällripan är precis
som namnet antyder en utpräglat alpin
art. Vintertid rör den sig ner i björkskogen
men oftast finner man den ovanför trädgränsen. Båda arterna samlas i rätt stora
flockar, som oftast är artrena, vintertid.
mycket lika
varandra i dräkten. Dalripan är aningen
större än fjällripan och något kraftigare
byggd. Framförallt näbben är större och
kraftigare än fjällripans. Biotopen kan ge
en liten vägledning till vilken art man har
att göra med:
) Barrskog/myrmark = dalripa
DE BADA RTPARTERNA är

I Fjällnära björkskog sommartid = dalripa
) Yidezon/kalfjäll = grundtips dalripa,

fjällripa fullt möjlig
I Kalfjäll/lavzon = grundtips fjällripa,
dalripa fullt möjlig
Vintertid har båda arterna helt vit dräkt
med svarta stjärtpennor. Hos fjällripans
hanne är tygeln svart vilket är det enda
riktigt hårda kännetecknet för fåglar i

vinterdräkt utöver proportionerna.
MED vAREN BöRJAR

ruggningen

till

som-

mardräkt. Generellt kan man säga att dalripan har en mörkare och varmare fårgton

än fjällripan. Dalripans tupp har ett varmt
rödbrunt bröst, hals och huvud medan
fiällripans tupp är mer gråsvart tecknad på
samma kroppsdelar.

Färgtonen i fjällripans bröst är mycket

lik färgen på de stenar och lavar där den
ofta lever så trots den delvis vita dräkten
är den mycket bra kamouflerad även om
den sitter helt öppet på en sten.
HöNoRNA ÄR MER svårbestämda men

proportionerna är bra att ha som utgångspunkt. Dalripans höna har en varmbrun
dräkt medan fjällripan har en mer gulbrun
eller gråbrun ton.
BADA ARTERNA ÄR GANSKA

ljudliga under

våren och försommaren och lätena skiljer
sig tydligt åt. Dalripan har ett mycket karakteristiskt skrattande spelläte. Mellan de
skrattande spelen sitter ofta dalripan och
småpratar lite med ett lite kväkande ljud.
Fjällripan låter helt annorlunda, den
har ett rapande eller knarrande spel som
påminner lite om årtans spel eller om en
spelande groda. Det kan verka tystlåtet
men är liksom dalripans rätt genomträngande och hörs på långt håll. rr
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