
Tre Pte rod rom o-petrel ler
har setts i svenska vat-

ten på elva år. Men ännu
har ingen fågel kunnat
artbestämmas.5å här
mitt under havsfågel-

hösten frägar sig därför
RR om det över huvud

taget går att artbestäm-
ma de här djuren till

havs - och vad ska man

vara uppmärksam på om

man har lyckan att få in
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rf otalt i världen finns det ett drygt trettiotal
I oetreller i släktet Pterodromtt varavtio före-

I ko--", i Atlanten. Vi har i den här artikeln
valt attkoncentrera oss på de fyra svårbestämda

taxon som tidigare räknades som en art med

namnet sammetspetrell. Dessa ar alla mer eller

mindre sannolika kandidater tlll att ses i Sverige.

Den ovanligaste arten är madeirapetrellen
(Pterodroma madeira), en kritiskt utrotnings-

hotad art med en liten population på runt 80

par som alla häckar på berget Pico do Areiro på

Madeira. Madeirapetrellens sällsynthet fram-
förs ofta som ett argument för att det är mindre

sannolikt att den skulle ses i Sverige, men även

" desertaspetrellen " (P t er o dr oma f . de s erta) ar

mycket ovanlig. Den häckar med endast runt
150-250 par pä ön Bugio i Desertasöarna utan-

för Madeira. "Kap verdepetrellen" (Pterodroma

f. feae) är den vanligaste av de tre nordöstatlan-

tiska petrellerna. Den häckar med runt 250-500

par på Kap Verde-öarna.
Desertas- och kap verdepetrell räknas av SOF:s

Taxonomikommitt6 och de flesta andra auktori-

teter som två raser under samlingsnamnet atlant-

petrell (Pterdrodrom feae), men baserat på bland

annat lätesskillnader och olika häckningsbiologi

har en uppdelning i två arter föreslagits. Utan att

ta ställning ifrägananvänds namnen desertas-

och kap verdepetrell i denna artikel.

sAMMETseETRELLEN (Pterodroma mollis) är en art
som sällan nämns i diskussionen. Den häckar

som närmast på Tristan da Cunha i södra At-
lanten och är den minst sannolika arten att ses i
svenska vatten, men en kandidat sågs i juni 2009

utanför den norska kusten, även om en del talar



för att det var en avvikande madeirapetrell, så

den bör inte avfärdas som en möjlighet!

TTDTcARE HAR MADETRApETRELL ansetts i stort sett
omöjlig att skilja från kap verde- och desertaspet-
relltillhavs, men tack vare framför allt Hadoram
Shirihais arbete som kulminerade i en bestäm-
ningsartikel i Birding World 201,2, har det visats
att man under riktigt goda obsförhållanden och
med hjälp av bra foton från olika vinklar faktiskt
kan skilja åtminstone typiska individer åt.

Fåglar som ses på långt avstånd, under dåliga
obsförhållanden eller som inre kan fotodoku-
menteras går dock fortsatt inte att säkert artbe-
stämma. Det går inte heller att säkert skilja kap
verde- och desertaspetreller åt. Det är alltså fort-
satt mycket vanskligt att försöka artbestämma de

här arterna utanför sina häckningsområden, men

på följande uppslag ges en kort genomgång av
vilka karaktärer man ska koncentrera sig på.

vrLr Du lÄnn orc MER om petreller rekommenderas:
X Shitihai, H., Bretagnolle, Y.,Zino,F. (2010).
Identification of Fea's, Desertas and Zino's
Petrels at Sea. Banbrytande och utförlig bestäm-
ningsartikel publicerad i Birding'World 23 (6).

X Robb, M., Mullarney, K. and The Sound Ap-
proach (2008). Petrels Night and Day -
A Sownd Approach Guide. Spännande läsning
om petreller,liror och stormsvalor i Nordatlan-
ten. Inkluderar två cd-skivor med läten.
X L6petVelasco, D., Sagardia,J. Q012).Iden-
tificaciön de Petrel Gon-Gon de Desteras y Petrel
de Madeira en el mar. Enklare bestämningsartikel
för er som kan spanska publicerad på www.reser-
voirbirds.com/Articles/RBAR_0 00004.pdf .

1ITE OII PETREIlER-
tas UPPTnÄolno-

Förutom den omdisku-

terade norska fågeln har

sa m metspetrel I ra ppor-

terats en gång från VP,

från lsrael och Jordanien,

iAqabaviken den z5 mars

ry97.Bara ifjol rappor-

terades hela tolv obsar

av atlantpetrell från Brit-

tiska öarna, alla mellan

den z5 augusti och den

tz oktober.
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TUABBENS STORTEK
ocH FoRtn
KARAKTÄRER Förutom fågelns storlek och
jizz är näbbens storlek/form den enda

karaktär som man säkert kan särskilja de

nordöstatlantiska arterna på. Det krävs
dock foton av bra kvalitet och i profil.
Madeirapetrellen har generellt en t) sma-

larelklenare näbb. Strukturellt har näbben

en 2)längre plan "brygga" framför näbb-
rören, som saknas hos de andra arterna,
där det 3)direkt börjar luta upp mot
näbbkulmen. Desertas- (bilden)och kap
verdepetreller går inte att skilja åt men i
snitt har desertaspetrell kraftigare näbb,
medan kap verdepetrellens är intermediär.

DESERTASPETRETT
rnnnrrÄnrn En typisk desertaspetrell, en

r) kraftig, tung och "bröstig" fågel med

den z) kraftigaste näbben av de tre nord-
östatlantiska petrellerna. Fågeln uppvisar

3)mörka vingundersidor, vilket är vanli-
gast hos desertas- och kap verdepetreller,

men det är viktigt att komma ihåg att det

även förekommer madeirapetreller med

liknande, mörka vingundersidor, så detta

är ingen säker karaktär.
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KAP VERDEPETRETT
ranrxrÄnrn Det är med dagens kunska-
per inte möjligt att säkert skilja mellan
desertas- och kap verdepetrell till havs

utanför häckningsområdena. Jämfört med

desertaspetrell tenderar kap verdepetreller
att ha t)än mer enhetligt svartaktiga ving-
undersidor, liksom z)mer tydligt streckad

flankteckning. Flankernas teckning är
dock en variabel karaktär som är av

begränsad användning. Kap verdepetrell
har i genomsnitt 3)något mindre näbb än

desertaspetrell, men mycket överlappning
förekommer.
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N,IADEIRAPETRELL
KARAKTÄRER Madeirapetrell är i genomsnitt

en r)mindre och slankare fägel, med en

z) gracrlare näbb. Mängden vitt under

vingen är efter näbben den bästa faltka-
raktären f& att artbestämma madeirapet-

rell, men karaktären är mycket variabel.

Fågeln till vänster har 3)mycket vitt på

de större och mellersta täckarna. Så pass

mycket vitt förekommer normalt inte hos

de andra arterna och är en tydlig indika-
tion på att vi har att göra med en madei-

rapetrell. Fågeln till höger har däremot

4)mycket lite vitt på vingundersidorna.

Den här typen av vingtäckning förekom-

mer hos alla arterna.

sATÄMETSPETREtt
- undersida jämford med övriga

xanarrÄne n Sammetspetrellen (t.v.) har en

t) mer komp akt jtzz, med rundat huvud,

kort nacke och z)kortare akter. Den har

en 3)mörk undervinge som kontrasterar

starkt mot det vita bröstet. Sammetspet-

rellhar också 4)mindre vitt i armhålan

yämfört med de andra tre och 5)en tydligt
avgränsad vit strupe som bildas av ett

6)brett och obrutet, eller i det närmaste

obrutet, bröstband. Jämför med den mer

långdragna och slankare madeirapetrel-

len, utan komplett bröstband (t.h.).
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SAMT'IETSPETREtt
- ovansida jämförd med övriga

rannrrÄnrn Sedd från ovansidan uppvisar

sammetspetrellen (t.v.) en mer enhetlig

gråbrun färg r) utan någon tydlig kontrast

mellan ryggen och stjärten. De andra tre

uppvisar en z)ljusare stjärt som tydligt
kontrasterar mot den mörkare ryggen.

Fågel på bilden (t.h.) är en madeirapet-

rell, men kap verde- och desertaspetrell

uppvisar en liknande teckning. Storleks-

mässigt ligger sammetspetrellen i genom-

snitt mellan madeira- och desertas-/kap

verdepetrell.
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