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Stenskvätta och is abellastenskvåtta
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O Tertialer och täckare med svarta kärnor/centra.

@ Oistinkt ögonbrynsstreck som når en bra bit bakom ögat'
g Normalt rostbruna toner på kroppen, täckare och tertialer'

(O Svart alula, men i övrigt ljustecknade tertialer och täckare'

O ögonbrynsstreck som tar slut i höjd med, eller strax bakom ögat.

O Ljust sandfärgad med gråaktig nyans'

v världens tättingarter är

stenskvättan en av de som flYt-

tar allra längst. Arten häckar

så gott som cirkumPolärt På

norra delen av norra halvklotet, endast r

delar av Kanada saknas den som regel-

bunden häcktågel. Samtliga populationer

övervintrar i södra Afrika vilket ligger till
grund för världsomspännande flyttningar

vår och höst. Vår stenskvätta häckar

tämligen talrikt över hela landet. I södra

och mellersta delarna är den en klassisk

kulturlandskapsart medan den i norra

delen återfinns på kalfjället där den är en

riktig karaktärsart. Stenskvättan kommer

åter till landet från och med april. I okto-

ber har de allra flesta stenskvättor lämnat

oss men det går att se enstaka individer

ännu i början av november.

RUNT oM I gamla världen finns många

olika stenskvättearter, v?,rav de allra flesta

återfinns i de tempereraäe eller subtro-

piska zonerrra. Flera av dem påminner

i vissa dräkter en del om vår inhemska

art men den som är mest lik är isabella-

stenskvåttan. Isabellastenskvättan häckar

från sydöstra Europa och vidare österut

till Mongoliet och västra Kina. Övervint-

ringsområdena finns i Afrika, på arabiska

halvön och i nordvästra Indien. Lite för-
enklat kan man säga att den är tecknad

som en honfärgad stenskvåtta. Hela

dräkten är ljust sandfärgad, hos vårhan-

nen är tygeln distinkt svart. Det enda som

riktigt sticker ut i fjäderdräkten är alulan

(lillvingen) som är tydligt mörkare än den

övriga fågeln.

rön ATT sÄKERT bestämma en isabella-

stenskvätta i Sverige måste flera olika

karaktärer säkras, de flesta av dem är va-

riabla och kan återfinnas även på enstaka

stenskvättor men kombinerade ger de

däremot en säker bestämning. Börja med

att titta på den generella färgsättningen.

En isabellastenskvätta är alltid ljust sand-

färgad med en gråaktig nyans och saknar

alltid stenskvättans rostbruna toner på

kroppen, täckare samt tertialer. Dräkten

är relativt kontrastlös med endast en svag

kontrast mellan mörkare tj ädercentra

och dess kanter, stenskvättan uppvisar

mycket mörka (i princip svarta) centra på

tertialer och täckare. Isabellastenskvättan

ger sammantaget ett lite urvattnat intryck

och alulan är jämte stjärten de enda riktigt
mörka partierna på fågeln varför den

generella färgsättningen är en mycket

bra utgångspunkt vid artbestämningen.

Stjärten är precis som hos stenskvättan vit
med en svart ankarteckning. Jämfört med

stenskvättan är det svarta ändbandet bre-

dare och den svarta "mittstapeln" upplevs

alltså som kortare. Isabellastenskvättan

har liksom stenskvättan ett ögonbryns-

streck men det är svagare markerat, det

tar slut i höjd med ögat eller precis bakom

detsamffiä, till skillnad mot stenskvåttans

som är betydligt längre och tydligare.

En karaktär som är lite svåranvänd men

mycket bra om man väl ser den är teck-

ningen p å vingundersidorna, framförallt

är detta en karaktär man kan använda på

foton. Isabellastenskvättan har så gott som

rent vita axillarer och undre vingtäckare.

Hos stenskvättan är dessa tjädrar grå-

spräckliga.

I DET SVENSKI fyndmaterialet finns 26

fytrd av isabellastenskvätta, det är alltså en

första klassens raritet. Av dessa är 18 fyttd

från hösten, framförallt under oktober-

november. De flesta av våra egna sten-

skvättor har då lämnat landet, så ser du

en stenskvätta under senhösten är det en

mycket god id6 att granska den lite extra.
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