Stor- och småspov
-n

-r1

o

o
-l
o
lo

-{

I
z
xt-

a

a
n
o
z
o
o
o
z

O Kortare näbb med tydlig

nedåtkrök.

.l

(Q Distinkt ansiktsteckning med tydligt ögonbrynsstreck och ljus mittbena.
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Ger ett relativt mörkt intryck.
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O Vycket

lång näbb.

Jamn ansiktsteckning utan tydliga streck eller markeringar.
(Q Storre kropp och upplevs ofta ljusare än småspoven.
(@

själva. Från oktober har de flesta storspov-
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,porr.'tan kan utseendemässigt dela

in arterna i två grupper där de två
förstnämnda (släktet Numenius) är lika
varandra och de två sistnämnda (släktet
Limosa) likaså. De två sistnämnd a år
mycket ovanliga häckfåglar.

arna lämnat landet.
Småspoven ersätter storspoven i Norrlands inland och i fjälltrakterna. Den är en
karaktärsfågel på lågfjäll, myrar, hyggen
och andra torra och höglänta marker. Till
skillnad från storspoven är småspoven
en långflyttare som övervintrar

i Afrika.

I slutet av april-maj återvänder den och
I DEN nÄn texten ska vi fokusera på släktet

återsträcket sker från mitten/slutet av

Numenius. Storspoven är en typisk kulturlandskapsfågel. Den förekommer framförallt i jordbruksbygd och på strandängar
över hela landet förutom i de inre och
norra delarna av Norrland.
Från att ha varit en allmän häckfågel har den minskat kraftigt de senaste
decennierna och den starkaste stammen
återfinns numera i Norrbotten och Västerbotten. Storspoven flyttar inte så långt,
de flesta övervintrar i Europa, och enstaka
individer kan ses övervintra i sydligaste
Sverige. De återkommer i mars-april och
inleder häckningen tämligen direkt. Redan
i början av juni börjar de första honorna
dra söderut igen och lämnar uppfostran
av ungarna till hannen, men även han drar
snart vidare och ungarna klarar sig då

till början

juli

av september.

TILL UTSEENDET Än de båda mycket lika
varandra, och mycket av bestämningen bär
karaktär av relativitet. Storspoven är precis som namnet antyder den större. Hela
dräkten är på ovansidan gråbrun, undersidan är mattvit med täta prickar. Ansiktsteckningen är rätt diffus. Den har en lång
eller till och med mycket lång näbb som
är tydligt nedåtböjd. Honan har tydlig
längre näbb än hannen och vissa kortnäbbade hannar eller ungtåglar med inte fullt
utvuxen näbb kan i detta avseende vara
lika småspovar. Det enda som sticker ut i
dräkten är en vit kil på bakryggen.
Småspoven har i princip samma
färgsättning som storspoven, men ger ett

överlag mörkare intryck. Speciellt vingundersidorna är mörkare än storspovens
vilket kan vara en bra karaktär på en flygande flock. Småspovens näbb är betydligt
kortare än storspovens och variationen i
näbblängd är inte lika stor som hos storpoven. Den kortare näbben ger ett intryck
att vara kraftigare krökt nedåt jämfört med
storspovens. Även detta kan vara en bra

ledtråd, fåglar med genomgående korta
och kraftigt nedåtkrökta näbbar är med
stor sannolikhet småspovar. Småspoven
har en mer distinkt ansiktsteckning än
storspoven med mer markerad mörk tygel,
tydligare ögonbrynsstreck och en tydlig
ljus mittbena. Observera att storspoven
har en liknande teckning men småspovens
är betydligt mer framträdande.
ljudliga av sig, och om
utseendet så skiljer sig lätena
desto mer. Ofta upptäcker man sträckande
spovflockar med hjälp av lätet, båda arternas läten hörs långt. Storspoven har en
krökt vissling ofta wå eller tre visslingar
på rad. Småspoven har en vibrerande eller
SPOVAR Än cnruSKA

de är lika

till

trippande vissling som påminner en hel
del om gökhonans bubblande läte.
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