
Ormwåk och fjällwak
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O Ger ett knubbigt intryck och har varma färgtoner.

O Stjartundersida med många små band.

@ Knogf läckar ofta bara som "kommatecken'1

O Ger ett långvingat intryck och har kallare färgtoner än ormvråk.

@ Stjartundersida med brett ändband och få, eller inga, band i övrigt.
(Q Vat fyllda knogfläckar.

rmvråken är efter sparvhöken
vår vanligaste rovfågel. Den
förekommer i stora delar av

landet i öppet och halvöppet
landskap, mest talrikt i södra delarna. De

allra flesta av våra ormvråkar lämnar lan-
det under vintern, men framförallt i södra
delarna stannar en del kvar och övervint-
rar. Ormvråken är en av de fågelarter i
världen som varierar mest utseendemäs-
sigt, något som till och med avspeglas

i dess franska namn buse variable. Den
förekommer i färgvarianter från så gott
som helt vit till helt brunsvart.

De nordliga ormvråkarna är mer

stabila till utseendet, de är rätt enhetligt
mörkbruna med ett ljust bröstband och
ljusa fält under vingarna. Bland dessa

förekommer en del individer med en mer
grå färgton och rödbruna inslag, färginslag
som tyder på genflöde från den ostliga
rasen vulpinus.

Möjligen forekommer denna ras i
Sverige, men det kan också röra sig om
naturlig variation inom rasen buteo.

I södra Sverige tycks ljusare fåglar
vara mer vanligt förekommande, och
det är framförallt dessa som kan skapa

artbestämningsproblem då viss a individer

av ormvråk till en del kan påminna om

fiällvråk.

FJÄLLVRÅreru HÄcKAR I mellersta och
norra delarna av landet. På hösten lämnar
de flesta fjällvråkarna landet i sydostlig
riktning, men i likhet med ormvråken
stannar en del individer kvar i södra
Sverige. Fjällvråken är betydliE mer
stabil i utseendet jämfört med ormvråken
och dess variationer i utseendet rör sig

framförallt om köns- och åldersrelaterade
skillnader.

Fjällvråken är något större än ormvrå-
ken och ger ett betydligt stabilare intryck
i luften. Den kan till och med tas för en

kungsörn vid en hastig anblick, ett intryck
man inte får av ormvråken som snarare

kan tyckas en smula knubbig. Såväl ving-
arna som stjärten är längre än hos ormvrå-
ken och näbben ter sig kraftigare.

Fjällvråken är generellt ljusare än

den genomsnittliga ormvråken. Tonen i
fdrgsättningen är alltid kall. Ovansidan är

mörk och lite skäckig med ett kontraste-
rande ljust huvud. Stjärten är vit innerst
och har ett distinkt brett svart ändband
motsvarande maximalt den yttersta fjärde-
delen av stjärten. Adulta fåglaa framfö-

rallt hannar, har ett fåtal smala svarta
band innanför det breda ändbandet men
intrycket är fortfarande en vit stjärt med
ett väl avsatt svart ändband. Undersidan av

vingarna är ljus med distinkta svarta fyllda
knogfläckar. Buken är mörk, och hos yngre
fåglar samt hos honor är strupen och
bröstet ljust. Adulta hannar är de som är
mest ormvråkslika och de kan vara mörka
på strupe och bröst med ett bröstband likt
ormvråk.

De ljusa ormvråkarna har en varmare
färgton än fjällvråken, inte sällan med en

gulbeige ton. Undersidan är ljus, ibland
med mörkare partier på buken. Ofta är

bukfläcken delad på mitten. Vingundersi-
dorna är ljusa med mörka kommatecken
vid knogarna. Stjärten är i grunden mörk
med varierande mängd ljust vid basen. Det
ljusa är ofta tydligast mot stjärtens mitt
och bandningen är smal och diffus. Over-
gången från den ljusa stjärtbasen till den
mörkare ytterdelen sker gradvis.

EN KARAKTÄR soM sällan är särskilt an-

vändbar men som ibland kan ses på bilder
är att fjällvråkens tarser är fjäderklädda
till skillnad från ormvråkens vaxhudsbe-
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klädda dito.


