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IDUilORtA - så här skiljer du dem ätI
Efter m i I len n ieskiftet ha r frnd bi lden av ek-, stä pp- och
saxa u lså nga re fått ett u ppsving, i Sverige och på bla nd
annat Brittiska öarna.Men hur artar man dem?,,*,,",*,o,o*o,*,,on,
ÄCCH|A-, EK-, 3ÄXAU1- OCH

grÄpprÅfl GÄnE

tillhor alla

släktet lduna. För kna ppt 20 är
Taxonomikommitt6n att dela
upp eksångare (I. pallida) till eksångare
sedan valde

(1. pallida) och macchiasångare (/. opaca)
medan gråsångare (1. caligata) delades i

stäppsångare (1. caligata) och saxaulsängare

rama).
I släktet ldwna forekommer (i skrivande
stund) utöver redan nämnda arter både
berggulsångare och afrikansk gulsångare.
Dessa två har sitt utbredningsområde i
Afrika och är utseendemässigt liksom geografiskt aparta frän de fyra förstnämnda
arterna, och är knappast tänkbara som
vagranter på vära breddgrader. Dessa två
tillhörde tidigare släkt et Chloropeta. De
fyra förstnämnda fordes tidigare till släktet
Hippolais. Tjocknäbbad sångare ansågs ett
tag tillhöra släktet ldwna) men förs numera
till det egna släktet Arundinax.
Eksångare delas normalt in i fyra under(1.

arter reiseri, pallida, leaneni och elaeica.
De tre förstnämnda har sitt utbrednings-
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område i Afrika, och det vore kanske
tänkbart att reiseri och pallida som vagrant
skulle kunna nå Europa och Mellanöstern, men det är nog rutt osannolikt att
dessa skulle kunna dyka upp i nordvästra
Europa - desto troligar e är det med elaeica,
som häckar i sydöstra Europa och vidare
österut i Centralasien. Elaeica anses vara
den underart som sällsynt, men regelbundet, päträffas i nordvästra Europa och det
är också den underart vi inkluderat i denna
minisammanställning. Det kan även tilläggas att elaeica i sitt vida utbredningsområde, lokalt kan skilja sig i fräga om stjärt-,
näbb- och tarslängd.
Macchia-, stäpp- och saxauls ängarc
anses som monotypiska, det vill säga några
underarter är inte kända.
H el hetsi nt rycket vi ktigt
Till utseendet ar alla fyra rått

så

lika

varandra och orsakar inte sällan fältbestämningsproblem. Gemensamt för denna
kvartett år att alla ar grå till gråbruna ovan
och vitaktiga undertill, har en tvärt avsku-
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ren stjärt, ett vitaktigt ögonbrynsstreck och
smackande lockläten.
Skulle man stöta på en het kandidat i
felt geLIer det att inte hänga upp sig på
någon enskild detalj. Det är vikti gt att
försöka skaffa sig ett helhetsintryck av
fågeln - såväl läte, beteende och dräkt är
alla viktiga pusselbitar for att hamna råtti
bestämningen. Det kan vara till stor hjälp
att forsöka fotodokumentera individen så
noggrant som möjligt. Glöm inte heller att
försöka spela in eventuella lockläten eller
sångstrofer - man kan komma rått långt
genom att bar a använda videofunktionen
på sin smartphone!
Ruggning
Ruggningsmässigt tycks nästan samtliga

fäglarbyta sin uppsättning fjädrar komplett efter att de anlänt i vinterkvarteren
under hösten eller senare under vintern.
Enstaka ek- och stäppsångare verkar kunna
starta ruggning av pennor redan under
hostflyttningen. Det verkar något osäkert
om alla unga saxaul- och stäppsångare ruggar helt komplett under vintern, hur som
helst gör man nog klokt att lämna samtliga
fägIar i kvartetten icke-åldersbestämda
under våren och försommaren. Tänk också
pä att fägIar under våren, beroende på när
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under vintern de ruggat, kan se slitna ut
tidigt på säsongen. Det gäller till exempel
eksångare som ofta i slutet på maj

nött bort

sitt ljusa armpennefält.

Vidare verkar ett flertal adult a fäglar
rugga huvud- och kroppsfj ädrar efter häckningen, och kan därför uppvisa fräscha
mjukdelar, men samtidigtbära slitna vingoch stjärtpennor under hösten.
Ungfåglar visar alltjämt en fräsch dräkt
under (den tidiga) hösten, men kom ihåg att
vissa individer kan vara kläckta tidigt och
följaktligen se slitna ut redan i september.
Bestämning i handen
Ett flert aI av vära svenska fynd av Idunor
har blivrt antraffade under ringmärkning.
Bestämning av dessa fäglar i handen är inte

alltid helt glasklart, och det finns ett antal
mått och bilder som bör tas som helt enkelt
inte får glömmas bort.
Skulle man fänga en Iduna kan man
börja med att okulärt granska fågeln utifrän dräktkaraktärerna som finns angivna
i tabellen på sidorna 34-35. Utifrån denna
kan sannolikt ett flertal gv individerna bestämmas. Om inte, så hd'r man formodligen
vid det här laget konstaterat om det rör sig
om saxaul- eller stäppsångare alternativt
macchia-, ek- eller saxauls ängare. Utöver
dräktkaraktärerna skiljs saxaulsångare
bäst frän stäppsångare (och vice versa)
utifrån näbblängd tillsammans med kvoten

(x100) av stjärt/vinglängden. Står man

inför en macchia-, ek- eller saxauls ängare
kan man borla med att undersöka huruvida
saxauls ängare är inblandad, genom att
mäta avståndet mellan P1 och P2. Om avståndet fu 27,5 eller mer är saxaulsångare

sannolikt utesluten. Står man då och väljer
mellan ek- eller macchiasångare bör man
ge näbbform, näbbmått och tarslängd samt
stjärt/vingratio stor uppmärksamhet. Ingen
eksångare visar till exempel konvexa sidor
på näbben, däremot visar 95 procent av
alla macchiasångare det.
Oavsett om artbestämningen är i clinch
eller inte, så bör måtten som ses i tabellen
på sidan 35 alltid tas - och utöver dessa
mått kan det även vara klokt att mäta
följand e: P2 - vingspets, P6 - vingspets,
P10

-

vingspets, 5L

-

vingspets och kolla
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var P2 faller.

Är man osäker på hur måtten ska tas, så
kan man titta i den "Gröna bibeln", Lars
Svenssons Identification Gwide to European Passerines. Är man två personer med
vana) så kan det

bilder som bör tas finns i en ruta på sidan
35. När man plätar är det viktigt attfägeln
är vinkl ad 90 grader mot kameran, annars
finns det risk att delar av fågeln hamnar ur
fokus. Om någon Erä, neutral bakgrund
finns att tillg ä, är det allti d att föredra.
Teckningen av det vitaktiga pä fjåderspetsarna och längs innerfanen på de yttersta två
stjärtpennorna kan på adulta (2K+) fäglar
ge en viss vägledning i fräga om art. Främst
ar detta en fåglar-i-handen-karaktär, men
kan eventuellt även tydas på skarpa narbilder pä fäglar rfält, som breder ut stjärten.
1K- fågIar pä hösten uppvisar sällan dessa
vitaktiga teckningar.

alltidvarabra att skifta

och kontrollmäta. Om fågeln under hanteringen skulle tappa
någon fjader så kan
det allti d vara klokt
att samla in denna.
Därefter har det blivit
dags för att fotodokumentera fågeln, vilka

ilHpffi.$ä ä#1ärii#6gäh ffi ffi.äff
r

*iffi,kb

t$.6t6ö.räf1l;lt,i.,

.'i

fjädertoppen]samtyttre.delenavinnerf;net'lngen
.r*gu{

Ufiä,Hli

U.ffidiäft*u,H.i; B.$.ä $nH ifii#€.fi.. d ffi., d,ön,, vå,n

sfiiä

;bilfd ä$dilffil:käfiilib',H.fidiupp,v'l.S,e ,Hetfd,ll;$t,,ffiei1#i'tä,;kfif$ä

tecknlhgtil
,

FOTON: MARC llLA

{

II'IAGGHIATåNfi'TRE
15.42C^15 MAROCKO
FOTO: ALLAN KJAR VILLESEN

Begränsat med vitt På de
Wå yttre stjä rtpen nCIrna.
biffust åvsatta smala
vita kanter koncentrerat
runt toPPeh'

EKIAnGARE ts
tz.7 zooS cREKLAND
FOTO: JENS KRISTIAN TI,IENCÅNO

{

fAXAULrÅTG'TRE
:3,'"i:x"Tå'#ilil,,.

fTiiPFrAIGARH
3.6 zotz KAZAKSTAN

h
aa

32

RoADRUNNER

zlzotS

{

IIIIACCHTATÅNGARE
I

i'ä:Xi'ii:'J.

^,

L L E

Ro

cA

R R ER

A

^

Avsaknad av ljust
armpennefiilt'och
ljusa toppar på handpennespetsarna.

EKrÅncARE
2.1O

2(-j^13 Ft N N KLt

ppoRNA,

FOTO: JAN

N B,

SVERtc

E

BrnCSrnöm

I

fAXAUl.;ÅilGARE
::,'"::J:J-T:::l'i

);

sve n c

e

rriiFprÄruGARE
t4.8 zoog svANe srÄne N, BoH, svERtcE
FOTO: PEDER KINBERC

RoADRUNNER

zlzotS

Vinglängd

Stjärtlängd

63,5-74,o; m hane
7o,2m hona 68,r

46,o-56,5

4g,o-57,o

0.
s Tarslängd

78,t-93,2 m 85,6

2'l,o-24,2 m 22,5

68,9-82,1 m 77,o

t9,o-21,8 m zo,8

t8,5-zt,g m 2o,4

17,5-21,3

t41-t6,5 m

12,0-14,5 m 13,4

F
F

2,4-3,3 m 2,8

ö
F
o
LL

I

Näbblängd

t6,4-t8,9 m

Näbbhöjd

2,8-3,7 m 3,3

2,6-3,6 fir

Näbbredd

4,6-5,5 ffi 5,o

3,6-4,9 ffi 4,2

PI-PC

4,O-9'5

1,5-7,5 (3,O-6,o

00
o0

E

ni
0
UN

t7,6

E

25,0-31,5 m 28,6

lö
l0
N

ln

't4,'t-17,5 m 15,9
3,2

vanligast)
Pr-Pz

0

z

o

tr

67,6-83,3 m 77,2

x

r/l

56,o-65,o m 6o,9

75,3-90,2 m 8r,5

I

0

ul

57,0-66,o m 6r,5

,!
! Stjärt/vinge (xroo)

in

i

67,4

51,O-61,5

loo

l!

I Oz-72;mhane
I m hona 62,5

26,5-33,o (gS%

z8,o-33,o)
lnskärning på p6
princip samtliga

(i

har

inskärning på

Pl-Ps)

2,5-3,3 m 2,8

u
u_

m 19,7

3,2-4,6 ffi 4,o

3,2-4,3 m 3,6

3,5-10,o

2,o-8,o

2O,O-27,O m 24,1

21,O-29,o m 25,O

Tydlig inskärning
på P6 hos ca 46

Tydlig inskärning
på P6 hos ca 25yo,

Knappt gS%saknar
inskärning på p6

resterande saknar
inskärning på p6.

och resterande cirka

T",mindre tydlig

5%kanuppvisa

hos ca 49% och
saknas hos ca 5To
av fåglarna.

(n
lJJ

m

z

LL

15,1

Runt So % har ringa
inskärning på p6,

en svagt ufuecklad
inskärnin g på p6.

F
J

40,O-51,O

o

mindre tydlig hos
SS% och avsaknad

av inskärning hos
ca zo 7".
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