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O Smal spetsig näbb.

O Grov uppåtböjd

@ fyOtiga svarta fläckar på ryggen som är relativt ljus.
O Rundare prof il med gängliga ben.

@

år fauna år, inte minst när det
gäller fåglaa stadd i ständig
förändring. Orsakerna till
W förändringarna varierar, det kan
handla om klimatförändringar, biotopförändringar och ibland om faktorer som vi
inte säkert känner till. Vissa arter g"ynnas,
andra missgynnas och båda företeelserna
kan leda till att arters utbredningsområden förändras. Till de arter som gynnas, eller åtminstone under de senaste
decennierna ökat i numerär i Sverige, hör
dammsnäppan. Den är fortfarande en
raritet hos oss, men det görs något tiotal
årliga fytrd och arten är med största sannolikhet lite förbisedd. Vid några tillfällen har häckning konstaterats och det är
inte osannolikt att dammsnäppan häckar
årligen i Sverige. Närmaste regelbundna
häckplatser återfinns i Baltikum där den
liksom här företrädesvis ses vid grunda
slättsjöar, blöta mossar eller myrmarker.
DAMMSruÄPPNru PÅMINNER EN hel del om
två av våra vanligaste vadare i Tringa-släk-

O

näbb

jämnf ärgad rygg med svarta fläckar som bildar hängsle.
Kraftigt byggd, ser ofta långsträckt ut när den kliver fram.
HltorX och

tet, nämligen grönbenan och gluttsnäppan. Gluttsnäppan är den av de fvå som
skapar störst risk till förväxling så därför
koncentrerar vi oss på den. Såväl gluttsnäppan som dammsnäppan har långa
gröngrå ben, är ljusa på undersidan och
gråaktiga på ovansidan med en vit ryggkil.
Det som till att börja med skiljer arterna
åt är deras allmänintryck, populärt kallat
" jizz". Gluttsnäppan är tydligt större och
grövre byggd än dammsnäppan, vilken ger
ett nästan lite sirliE intryck vid en direkt
jämförelse. Men om man ser dem separat
kan det ändå vara svårt att se skillnaden.
En bra tumregel är att om man tvekar så
är det en gluttsnäppa - dammsnäppan är
såpass gänglig att det inte ska vara någon
tvekan.
DAMMSNÄPPAN HAR EN mycket smal,
rak och spetsig näbb vilket bidrar till
det klenare allmänintrycket. Detta ska
j ämtöras med gluttsnäppans betydliE
kraftigare och något uppåtböjda näbb.
Gluttsnäppans näbb kan ibland uppfattas

vilket man inte upplever att
dammsnäppans är.
Även om båda arterna har grå ovansida
och vitaktig undersida så skiljer sig detaljerna en del. Gluttsnäppan har en tydligare
streckn ing/ flåckning p å bröstet j ämfort
med dammsnäppan. Även på ryggen finns
skillnader. Dammsnäppan har små svarta
prickar på den grå ryggen. Gluttsnäppan
har en mer grovfläckad rygg där fläckarna ofta bildar två svarta "hängslen".
Rent allmänt och sedda på lite håll ger
dammsnäppan ett tydligt ljusare intryck
än gluttsnäppan.
som tvåfärgad

EN FöRDEL MED Tringa-vadare är att de är
ganska ljudliga i flykten, dammsnäppan

har därtill ett läte som är väl skiljt från
gluttsnäppans. Gluttsnäppans flyktläte är
ett ganska djupt, två- eller trestavigt"tchutchu-tchu" med en något vemodig klang.
Dammsnäppan har ett enstavi gt "kiu" som
något påminner om mindre strandpipare i
sin uppbyggtrud, men med annan röst.
Anders Eriksson
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