FrÄLtABB lK

- UtDEn

Fjällabben är den minsta labben. Från sidan kan ett kraftigt
bröstparti ge intryck av en välträrrad labb med tyngdpunkten långt fram och med ett snabbt avsnalnande bakp:rr:ti.
Färgen varierar som hos kustlabben från de l-relt mörka till
nzigot ljusare individer, men den har generellt kallare färger i
grått och brunsvart i järlförelse med kustlabbens rler varma
bruna färger. Den korta och relativt tjocka näbbens färg är
tudelad, halva näbben är svart nred en blågrå bas. Fjällabben
har också de längsta Lrtstickande mellersta stjärtfjädrar:na av
l:rbbarna, 7,8-3,2 cm långa, rned avrr-rndade spetsar vilket
förlänger akterpartiet ytterligare. De kraftigt tvärvatrr:rde
vingundersidorna liksom den helt mörka buken (mörk
morf) är typiskt fö'r 1K-fåglar. Notera också den regelbundet
bandade undergumpen och den begränsade ljusa Iläcken på
handpennornas bas.I I(-fåglar rled ljusar:e grundfärg har
o{ta ett karaktär'istiskt ljust bröstband "ä la ormvr:åk".
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I(ustlabben är i storlek mitt ernellan f1ällabb och bredstjärtad labb. Kroppen är välbalanserad, "lagon'r" i sina
proportjoner och vingarna mer: jämntjocka. Handen hos
kustlabben är inte lika påfallande lång soln hos fjällabb och
tyngdpunkten av kroppen hamnar mer på nritten. Grundfärgen varierar men är varmare brun än hos fjällabb och
bredstjärtad labb. Huvudet iir något mer framträdande
iin hos fjällabb och näbben rner långsrnal och utan den
framträd:rnde tydliga tudeLning i färg som birde fjäLlabb och
bredstjärtad labb har. Stjärten ter sig inte lrka Iår'rgsträckt
sorrr hos fjällabb och cle korra stjärtsprötcn är spetsiga och
1.,2-2,2 crl långa. I(ustlabben har också en ljus iirgonfallande vit handbasfläck på undersidan. Ofta har kustlirbben
ljust huvud som kontrasterar rnot mörkare rygg och ljusrre
buk Jn de övrig:r l.rbb.rrn;r.
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BREDST'ÄNTAO T.ÄBB IK

- UilDER

Den största labben av de tre labbarterna, med en fyllig och
fullmatad kropp. Derr är kraftigt byggd med ett framskjutande huvud och bröstparti, med en tyngdpunkt långt fram
på kroppen, bred virrgbas och med en kort rr-rndad stjärt. De

utstickande stiärtspröten är korta och breda hos 1I(-labbarna 0,7*2,2 cm. Både över ocl'r undergump är regelbundet
bandade. Framför allt övergumpen {ramträder tvdligt n'rot
den n-rörka ryggen. Bredstjärtade l:rbben varierar mindre

i

grundfärg och är gråbrun till svartbrun och generellt mörkare än kustlabben. Den kraftiga näbben är tudelad i färgen
med en mörkare spets och lila bas, den mörka spetsen Jr
mindre utbredd än l'ros fjä1labb. Dubbelfläcken p:i vingundersidan kan vara sv:ir att se och dess tydlighet varierar
från mörkare lrrbb:rr till ljus:rre. Huvudet saknar den aduLta
fågelns hätta och vingundersidorna är kraftigt tvärvattlade.
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Observera den regelbundet bandade övergumpen och de utstickande fingerlika mellersta stjärtspröten. De ljusa brärnen
på hela

vingovansidan skiljer en 1K-fågel från en 2l(-fågel.

kraftigt bandade övergurnpen är också regelbundet
tecknad och framträder tydligt på 1K-fåglar. Notera också
Den

att de två yttersta l-randpennorna har ljusa spolar medan
resterande spolar på handen är mer gråaktiga. Den yttersta
spolen är kraftigare och bredare än övriga. Ibland kan

ävel

yttersta pennan (p8) ha ljus spole. Avsaknad av
vit handbasfläck på ovansidan eller endast en antydan till
sådan skiljer också fjällabben från kustlabben. Fiällabben
har den lättaste flykten som ofta varvas med glidflykt med
hängande vingar likt fiskgjuse. Under sträcket kan flykten
ibland avbrytas lite ofokuserat för kortare {ödosök och då
kan fjällabben ses ryttla dvärgmåslikt för att snappa upp
den tredje
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föda från vattenvtan.

KUST]ABB TK - OVER
Notera de ljusbrämade fjädertopparna på ovansidan, vilka
uppträder i mer begränsad omfattning l-ros 2K-fåglar' Den
vita handbasfläcken frarnträder normalt tydligt som på
denna individ. Den 1ångsmala näbben är otydligare tudelad
i färgen och med endast en mindre del svart, jämför fiällabb.
De vita spolstrecken på handpennorna är fler är'r hos fjä11abben. Övergumpen är mer oregelbundet tecknad (fläckvis),
vilket ger övergumpen mindre tydlig struktur. Det liusa
huvudet är också längstreckat, en karaktär som kan ses på
nära l-rå11. I(ustlabben har ofta ett ljusare gyllenbrunt färgat
nackband som varierar i tydlighet beroende på den individuella färgsättningen. Kustlabben är "mittemellanlabben" som
både beträffande kroppens proportioner och flykt befinner
sig mellan de två övriga labbarterna. Flykten är lättare och
mer elegant än den bredstjärtade labbens och i aktiv sträckflykt förekonrmer också glidmoment och lirflykt.

BREDSTtÄnrnO IABB lK

- öVrn

Även 1I( bredstjärtad labb har liusbrämade fjädertoppar
på qvansida och mindre vit handbasfläck än kustlabb. Regelbundet bandad ljus övergump som kontrasterar mot den
mörkare ryggen är en karaktär den bredstjärtade labben delar med fjällabb och som ses även på långt håll. I(ustlabben
kan också ha något ljusare övergump men saknar den regelbundna bandningen och har istället mörka fläckar, vilker gör
övergumpen mindre framträdande. Ljus handbasfläck på
ovansidan av vingen hos bredstjärtad labb varierar i omfattning och är mer vanligt förekomrnande hos något ljusare
färgade 1l(-fåglar. Huvudet saknar den adulta fågelns hätta
och de utstickande stjärtspröten är korta och runda. Flykten
hos bredstjärtad labb är rakare, stabilare och mer målinriktad än de övriga labbarnas och utan lär'rgre glidpauser.
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FIA1LABB 2K
Äldersbestärld genom de kraftigt tvärvattrade vingundersrdorna, likt 1I(-fåglar. Denna liust tecknade individ har en
helt vit buk och ett ljust juveniltecknat huvud, ett typiskt
utseende för 2K-fågel enligt Howell. Mörkare individer
med mer tvärvattrad kropp förekommer. Alla vingtäckare
och skapularer är enfärgat bruna vilket ger ovansidan ett

enhetligt intryck till skillnad från 3K-fåglar. Synålsliknande
förlängda mittersta stjäftpennor och tämligen obandad undergump är andra karaktärer. De yttre handpennornas (p9
och p10) vita skaft är fortsatt en viktig artkaraktär. Notera
här den korta näbben och det ganska söta ansiktsuttrycket.
En 2K fjällabb kan likna en 1K kustlabb med ljus buk i de
ljusare färgsättningarna. Notera då bland annat avsaknad av
ljusbrämade fjädertoppar, de ljusa handtäckarna, stjärtpennornas utseende och de vita antalet skaft på handpennorna'
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KUSTI.ABB 2K
Börjar nu få antydan till l.rätta och kroppen har börjat
anta en vitare grundton även om den fortfarande är delvis
streckad. Ofta uppvisar en 2K kustlabb ett mörkare ganska
brett bröstband, vilket kan variera i omfattning. Vingr'rndersidan är kraftigt tvärvattrad som hos en 1I(-fågel och på
vingovansidan är de ljustoppade fiädrarna väsentligt färre
än på 1l(, även om nyruggade täckare kan ha en liten ljus
kant. En stor handbasfläck syns på vingens undersida rnen
saknas på ovansidan. De förlängda utstickande mittersta
stjärtpennorna har blivit mer adultlika i form, men är
fortfarande kortare, 1,5*5,9 cm. Lång srlal näbb där endast
spetsen är mörk. Skillnaden i färg mellan näbbspets och derr
övriga näbben är mindre franrträdande och näbben kan
nästan uppfattas som enfärgad. Även 2I(-fåglarna varierar i
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färgsättning, där mörkare individer med mer adultliknande
huvud, liksom helt ljushuvade individer, förekommer.
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BREDSTTÄNTAO IABB 2K
En 2K-fågel börjar också precis som hos kustlabben få
antydan till hätta och kroppen ljusnar i färgsättning. 2Kfåg1ar har fortsatt tvärvattrad undersida, men kan vara mer
otecknade undertill än denna individ. 2K-fåglarna har också

utbrett kraftigt tvärvattrade vingundersidor, likt 1K-fåg1arna. Handbasfläcken på vingundersidan är framträdande

och man kan även ana ytterligare en vit fläck vid större

handtäckarna, den så kallade dubbelfläcken. 2K-fåglar har
också korta breda förlängda stjärtpenno! 1,1- 3,9 cm, på
en relativt kort stjärt. Denna individ har tappat de mellersta
stjärtpennorna. På vitrgovansidan begränsad utbredning av
ljusbrän.rade fjädrar, till skillnad från 1K. Notera de breda
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FrÄrrABB 3K
till att helt likna de adulta
dräkt. Hättan är nu uäst:rn hclt un'ecklircl och
kroppen ljr-rsn:rr, rnen kan varu mer tviirv:lttracl än hos clenu:r
rndn,id. 3K-iiiglar har fortfarande tvän'attrade vingtäckar:e

Nu birrjar fågelns clr:ikt gzi övcr
fåglan-ras

undersidan, on'r än i rninclre onrfattning än 2K-f:igl.lr'.
Omfattningen och utbredrringen av tvärvattrade vingtäckare

på

r,arierar, eliersorn ruggningen kan variera mellan

individcr

srmm:l åLcler. På ovansidan kan enst:rka rniirka 1läckar ses
på den i övrigt adult teckrr:rde r.vggen, r'ilket ger r,vggen en
fläckig karakt:ir. Stjiirtspröten har: nu utvecklats vttcrligare,
av

I
l

or

4,3-16,7 cmr rren skillnadcrna är stora rlell:rn olika individer och k:rn cliirför inte cnbart ligga till grund för åldersbestämning. Niibben fortfarande tr-rdclacl i fiirgsättningen, om
än
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KUSTLABB 3K
Även 3l(-fågelns dräkr l'ros kustlabb har nu slagit över trll att
mer likna dc :rdult:rs. I(roppen blir allt renare vit och hättan

p:irninner om de adultas. L)e tvärvattrade vingr.rndersidorna
s1,ns fortfar:rncle tre n är minclrc utbredda än hos 2K-fågeln.
Ovansicl:rn sakn:rr vit handbasfl:ick och her ett enhctligt Lrttr:,vck, är'en onr clc ljuskaft:rdc vingpennorna skapar ett ljust
inslag. l)e förl:ingda utstickande stjärtspröten blir även fiir
kustlabben ärr rner adr-rltlika men fortfarande något kortare
3,7*7,3 cnr. Se också bilclen på en 3l( m<jrk kustlabb på
sid. 39. I vinterdräkt blir den sr.:rrta h:itt:rtr mindre tvdlig och
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kroppen rner bandad är'en hos kustlabbel.
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BREDJTTÄnrnO LABB 3K
Dragen l-ros den adulta fågeh'r frirrnträder

tvdligt även lros

31( bredstjärtad labb - brunsvart hätta och gulbeige kincl
och en mestadels vit br-rk Llten streck anu:rt iitt pii kroppens
sidor och med ett br:ett tviirb:rndat bröstband. Undersidan
:t'vingen visar också en mindre omfattning av tvärvattrade
täckarc och har ofta ostreckade eller adult tecknade stör:rc
handtiickare, till skillnad från 2K-fåglarna. Dc förlängda
stjärtpennorna är nu :rdultliknande i formen, men fortfarande något kortare, 2,6-8,2 cnr. Längden på stjiirtspröten iir
överlapp:rnde mellan 3K- och adulta fåglar och kan clärför
användas endast som en faktor vid:ildersbestämningen.
tbland kan 3K-fåglar ha kustlabbsliknande stiärtspröt och
de kan därmed se väldigt kustlabbslika ut. I vinterdriikt har
br:eclstjärtade labbar mindre tvcllig hätta, mer streck:rt huvud
och tvärvattrade kroppsidor.
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F'ÄtlABB ADUTT
Helt r-nörkgrå vingurtdersidor Lltan tvärvattrade fiädrar
(se

dock ovan). Saknar ljus handbasfläck på r-rndersidan

av vingen och på ovarrsidan. På ovansidan kontrastemr de
rlörkir :rrmpennorna mot den gråaktiga ryggen. Undersiclairs
vita buk avgränsas zrv den nrijrkgrå unclergunrpen. Vita skaft
på de yttre handpennorna (p9 och p10) är fortfarande en
artkaraktär. Näbben är helt svart. De 1ånga stjärtsprötcn ir
enormt långa, 13,6-23,1 cm' I vinterclräkt saknas de långa

stjärtspröten och hättan blir mycket mirrdre framträdande
ocl-r huvudets färg i övrigt rner orent! vilket,vtterligare
minskar hättans synlighet. Kropperr är i övrigt vit nlcci något
streckade flanker men nied ett t-vdligt grått bröstband. Ving-
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r.rndersidorna är for:tsatt ostreckade'
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KUST1ABB ADUlT
Hättan är mindre svart och sträcker sig intc ner på haksidan,
som hos bredstjiirtad labb' och har ljust kring näbbroten'
Ljus rnorf karr ha bröstband eller sakna dets:rmma' Mellersta
stiärtpennorrra är relativt långa och spetsiga, -5'2-9,8 cm' I
vinterdräkt blir hättan nrindrc framtriidande och kroppen
blir mer str:eckacl. Den adulta fågcln har helt ostr:eckadc
vingundersidor.

BREDSTTÄNTNO IABB ADULT
Hättan går ner över kinden och saknar kr-rstlabbens liusa
fläck vid näbbrotcn. De :rdulta fåglarna har helt enfärgtrde
vingundersiclor Lltan tvärvattri-Lde fjädrar. Hannarna av llus
molf saknar bröstband eller har nrindre utvecklat bröstband
soln ofta är begriinsat till bröstsidorna. Honorna har ofta
ett komplett och tvairfläckat bröstband och mer tvärvattrade
kroppsidor. Subadulta fåglar har också orenirre kroppsidor,
men har tvärvattrade vingundersidor och bandad över- och
undergump. i alla driiktcr {inns en ljus handbasfliick på både
ovan- och undersid:rn. De mellersta utstrckancle stjärtspröten - "klubborna" - är relativt långa, 4,6-11,0 cm.
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