lltl!TUDNE BERGÅTD _ hane
roll på nrindre
bergandshanarna. Hela r) fågelns stor:lek (knappt viggstor)
rvrÅr{cn Han ana

bidrar rill artningen. I)e visar
vattring på ryg-

en mer z) grov

gcn och ibland också mer vartrad på kroppssidan, jiimfört
rnccl bergancl (th). Svårsett i fält

är cn 3) mer lil:r än grön glans
på 1'ruvudet. Bästa karakt:iren
är kanske ändå 4) huvudprofilen med toppigt bakhLrvud, till

'k illnad lr.ln hurAirndens järnrrt
rundade. Hjässans högsta
punkt ligger 1ängrc bak på en
mirrJre hergerrd. Norrnalt ir
5) dct svarta på nä bbspctsetr

minclrc iin på bergancl. Slutligen vingbandct - vitt på arrnen,

brungrått på l-randen.

Hona
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NilIilDRE
BENGAilD
HoNoRNAs KARAKTÄRER

rnte

likr vrkrrn

verkar vi

[or, r ilkcr r ir.r.

av att det ännu inte sctts r.r:igon

hona i Sverige. I form och proportioner ser cn hona mindre
berg:rnd ut som en hane. L,n

F
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mindre ber:gand är r) knappt
viggstor. Även för honan är dcn
biista karaktärcn z) huvudprolilen mcd det toppiga bakhuvudet. Det skiljcr den från

ö
F
o

bcrg:rndshon:rn (nedre bilden )
som har ett lägre, järnnt rundat
huvucl. Hjässans högsta punkt

liggcr alltså liingre bak också
pr ert mirrdre hcrgarrclrh,'n,r än
på en bergand..f ämfiirt med
vigg Jr oe k..r kroppcn ln(r g,r.lz

brun, vilkct gör: att 3) huvudet
kontrasterar miirkt. Precis sonr

F

hos en hane är 4) det svarta
på näbbspetscn mindre iin på

o

l.ergen,l. I ik','nr pe lrerren ir
vingbandet vitt på armen ocl.r

ö
F
o

brungrått på handcn.
ROADRUNNER 1/2O12

ntilGAilD - hane
EN RtNGANDsHÅNr är inte
någon
match att bestäntnra om ll:1r
ser fågelrr br.a. på l:ingr.e obsav
stiind karr clet iindå vara bra
arr

rrem()rera karaktiirerna
behöver pr:ickas

son.r

En r) tr.efär_
gacl n:ibb diir c1e Iiusa banclen
ar,..

innanför näbbnageln och vicl
näbbfästet skapar cn kontr:rsr.
Hu.".udet har en z) toppig bak_
hjässa son en l<niil förc iivcr_
gången till nackcn. Ureslut

hyblid, dct får intc svn:rs n:lgot
tofsart:rr här. Ringand har cn
rrer 3) S-formacl gr.iins nrcllan
\v.l

n

r'\ gg

,,..It ljU. r jJ.r -irr r ir,,

Vi.ir,., t,,,'. a; f r,,fp.,;.tli
kritr.it kil framtill, ljL:sgrå i

rtlr r.
en

övrigt. l-iingr.e stjärr som ofta
hälls högt. Cir.:itt vingband.

Hona

-

NIilGÄND
Ävrfti oM €.r pÄR rvxo gjorts
i
l:rndet bör r.ingandshonorrr:r
vala fiir:bisedda ocl.r har helt
enkelt unclgått upptäckt. Som

nänlnts ovan rirr bara f1,ra av

lX rirrH,.rrrdslvnJ h,r11,,1.
1 11

t) ljust band

ligr

\\.lrt.r

o

:o

inIranfiir clen tvrl_

n:r

I,l,.pcrsen rkrp.r r

o

en konrrasr liksom på hanen.
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Kanskc'allra mest sl:iencle i fiirtill en vigghona (nedre

hållande
bi

lden) iir :rnsi krers urseenclc.

Ringandshonan uppr.is:lr ofia
z) tydligt ljusa fjiidrar innarrfijr
näbbfästct och har <iessutr.rm
en 3) ljus iigorrring. En
4) grå
kind kortraster.ar mot ett
5)
rnörkr lri;i...1,,k. Fn 6) roppig
bakh

jis.a ..m fer6rer.cn knul

syns också på
7)

honor, och även
S-kurvan rrellan derr nör_

kare ovansician och kr.oppsidan
går igcn hiir. l.:ingr.e sriärr
:in
r rgg oe h dr'n h.rlls olr.r
högr.
Vingbanclet iir. grått.
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ttBRUniiuDERtt

-hanar

LrrE MER osar.rr{or.rxr kanske. En svartnäbbad brunand (tv) är r) större i kroppen, z) ljusare grå och har
3) längre hals än brunand (mitten).
Den är ofta 4) svartaktig i huvudet runt näbbfästet och bakåt mot ögat, medan
5) näbben är helmörk, längre och utdragen i spetsen. Den
amerikanska brunanden (th) har i stället 5) mörkare grå kropp, 7) rundare huvud, 8) branrare panna och gult oga. En ro) mer jämntjock
9)
näbb, grå med hela spetsen svart' Vidare är rr) bröstet mer utbrett svart men ljusare i tonen. ForoN: cLEN TEpKE, BrsrER RESp LAUREN soBKovraK
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VITOGD

dykand

..-*.+*w*,*'

cil urrÄtcro Hrlue med sin läckra

kastanjefärg och sitt stickande
vita öga är enkel, men det finns
diskretare individer. Se till att
spana efter skumögda änder
också. Arten har r) kort kropp
och är z) ganska liten med 3)
lite längre hals. Den visar en
typsik siluett med 4) toppigt
huvud, 5) hög panna och 5)
lång näbb. Kan alltså ha 7)
mörkt öga. Det syns inte alltid
att den har 8) vit stjärtundersida. Vingbander är krirvirt.
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Glöm inte bort

IsrÄrDiKillpAr

FoETFÄRAI{DE tHrg seoo i Sverige, men ett
par fynd finns i Norge och ett i Finland.
När det kommer till honan sätts man på
prov lite. Många av Roadrunners läsare
minns säkert också alla turerna kring
den omdebatterade individen i Roxen på
90-talet.

övr*.ac xan sÄ6Äs att en islandsknipa är
något större än knipa. Även huvudformen skiljer i det att huvudet uppfamas
som 1ängre och inte fullt så trekantigt till
folld av en fyllig nacke, plattare hjässa
och brant panna, vilket ger en högsta
punkt rätt långt fram på hjässan.
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sER MAN ILL Horrx är denna nästintill förvillande lik en hona knipa. Här gä11er det
att kolla noggrant efter en r) annorlunda
huvudform med en rundad och inte så
toppig hjässa. En hona islandsknipa har
också oftast z) mer gult vår och sommar

på den 3) korta näbben.
HAt'JrN uppvtsan 4) på ovansidan mef svart
som sträcker sig långt ner på bröstsidan.
Den har 5) svartinramade vita fönster på

skuldrorna. Dessutom en 5) fyllig nacke,
7) plattare hjässa och 8) brant panna, som
får huvudet att likna en velodromhjälm.
Den 9) vira rygelfläcken nar or an ögat.

ttBnuHärDnntt

- honor

tttt rrurptcnnt kanske. En svartnäbbad brurrand (tv) har en r) lång, sluttande och helmör:k näbb som är utdragen i spetsen. Normalt också ett
z)mer jämnfärgat gråbrunt huvud med aningen mörkare tygeltrakt, 3) langre hals och är
4) större i storleken än brunand (mitten). En hona
amerikansk brunand (th) har en 5) jämntjock grå näbb med hela spetsen svart, bara en 5) ljus ögonring och etr kort ljust streck bakåt från
ögat. Dessutom ett 7) rundare huvud och ett 8) ljusare bröst och jämnfärgad kropp. roro rv, FRrrz wrLH ErM, LAR5 HALKT,a R REsp LAU RA c oocH
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NODHUVAD

dykand
om en sådan
här "pjäs" ? Frågan är hur
mycket vägledning man behöver när man springer på en
hona rödhuvad dykand. Den
är t) omisskännlig och har sagts
likna en stor blek sjöorrehona.
Stor rned runt huvud och mörk
hjässa som kontrasterar mot
ljus kind. Tydligt vita vingband
är också diagnorriska. Fasr
trots att de är så egna i sitt utseende är det inte alltför vanligt
med fvnd av honor.
JA,vaD sÄc;R MAt

srnönlÄruD igen?
man inte. Honorna
är diskretare. Leta efter en liten mörk dykand
med r) liten näbb, z) brant panna, 3) rundat
huvud, 4) kraftig hals och 5) spetsig stjärt.
Överlag 5) mörkgrå/smutsbrun kropp och de
7) tre vita fälten i ansiktet är diagnostiska.
EN

srRöMÄNDsHAnr missar

Kan du hänga in dem i
Det kan dröja en rätt lång stund

innan trötta dykänder lyfter på
huvudet.Åandra sidan ärde avslappnade när de ligger och vilar
och avslöjardå sina naturliga
former och utseenden. Det kan
alltså vara bra att ha en mereller
mindre svart-vit minnesbild av
hurdu skiljerdem alla åt "l söm
nen". Memorera siluetterna och
utbredningen av svart och ljust.
Då går det snabbare när du ska
hitta rariterna. oRrcrNALpLANscH
:
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