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Unga ormWåkåf rnxr&roro Hans Jansson

srnÄcxaHoe UNGFÅcLAR oKToBER 2017

i var många som upplevde det

fantastiska ormvråksträcket över

Falsterbohalvön i början på ok-

tober 20l7 (notera att texten rör
sträckande ormvråkar ifjol 2017,

och inte i år 2O18, reds anm.), cirka 6 000 den

6 oktober, och rekordantalet 16 655 två dagar

senare (se Artportalen).
För en fågelfotograf innebar detta en unik

möjlighet att studera ett omfattande rodå-
gelsträck genom kameran, och framförallt ett
tillfälle att fotografera ett stort antal sträckande

ormvråkar och lära sig mer om olika dräkt-
karaktärer. Flertalet av dem finns beskrivna i
litteraturen, framförallt i Rovfåglar i Europa av

Gensböl (2006) i form av sex juvenila och sex

adulta dräkttyper. Men så vitt jag vet, har det
inte gjorts något systematiskt försök att fånga

dem på bild. Under dessa två dagar lyckades jag

ta ett stort antal bilder av ormvråkar, varav 49

närbilder där det varit möjligt att i efterhand
detaljstudera undersidorna.

Över hälften av dem (zs stycken) visade

sig vara ungfåglar. Denna stora andel juvenila

fåglar skulle kunna vara en indikation på ett
lyckat häckningsår, och därmed vara en orsak

till rekordmängden sträckare den 8 oktober.

Men framförallt skapar det stora antalet
fotograferade juvenila fåglar en utmärkt möjlig-
het att analysera foton för att få en samlad bild
av olika dräktkaraktärer.

Inte minst för att se hur de som finns be-

skrivna i litteraturen ser ut i verkligheten, och

då speciellt de mycket detaljerat beskrivna i
Gensböl (2006). Det kanske åven går att finna
nya dräktvarianter samt lära sig mer om de

postjuvenila dräkterna.
Samtliga fotograferade ungfåglar skiljer

sig från de likaså fotograferade gamla fåg-

larna genom sin längsstreckade kroppsun-
dersida, speciellt bröstet, samt att de saknar

ett bredare ändband på stjärten. De adulta
dräkterna finns rapporterade på min hemsida:

globalwingsphoto.com.

Jagbörjar med att presenterade de mest

mörka, och avslutar med de mest ljusa, juvenila

dräktvarianterna.

De två mörka typerna överensstämmer väl med 'normal' hos Gensböl (2006).
Av dessa har juvenil 1 (Jl) följande karaklärer: Kropp och huvud mörka med otydligt
bröstband; Ilust band omfattande de mellersta armtäckarna (MAT); och i huvudsak

mörka handtäckare (HT). J2 har vitfläckig kropp med tydligt brÖstband och streckad

strupe; tydligt vingband, som även omfattar de större armtäckarna (SAT) samt ett smalt

svart band längs MAT; fläckiga HT.

Två dräktvarianter är varken mörka eller ljusa och utgör därmed mellandräkter mel-

lan mörkt och ljust, vilket gör dem svåra att placera in i Gensböls system. J3: BrÖstband

och resten av kroppen, MAT & SAT samt HT är fläckiga, vilket ger fågeln ett flammigt,
närmast mörkt utseende. J4: Kraftigt streckat bröst med svagt antytt brÖstband, ijus

buk och strupe; inget ljust band langs MAToch SAT, utan mörkfläckiga på ljus bakgrund;

mörka och ljusa band längs HT. Det ger J4 ett något ljusare utseende jämfÖrt med J3.

övriga dräkter är ljusa, Två (J5 och J6) överensstämmer väl med kategorin 'ganska ljusl

Tre (J7 J9) är varierat 'ljusal medan två (J10 och J11) är 'mycket ljusal J5 är 'ganska ljusl

men har fler mörka inslag: Mörkt huvud (inklusive hals), inget bröstband då hela bröstet

fläckigt på llus botten och ljus buk; MAT och SAT formar ett ljust brett band med mörka

fläckar, medan mindre armtäckare är svarta med ljusa prickar; HT mÖrkstreckade med en

svart fläck ytterst. J6 är en mer typisk 'ganska ljus': Mörkt bröst med tydligt bröstband;

ljus strupe och bröst; brett ljust band längs MAT och SAT; HT ljusa med mÖrka fläckar

innerst och en stor mörk fläck ytterst.
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J8J7 S.l
J7 är nägot morkare än 'llus': Llus
hals och övre bröst utan band samt
ängsstreckat nedre bröst och buk;
helt ilust band omfattande f,4AT och

SAT samt iångssireckad övre del

av arnien. llusa HT med mörk f läck

centralt och kommatecken ytterst. JB

är nrer typisk 'ljus': llust huvud, llus
kropp med kraft gt streckade flanker
med bröstbanct; ljusa MAT och SAT

med svart prickrad i mitten, HT llusa
med konrmatecken vtterst.

J9 med s n llusa kropp och mycket ljusa vingar befinner sig mellan'11us'och'mycket ljus . Krafiigt streckat bröst utan band med ljust huvud och buk;

helt 11usa AT och lramkant, oregelbundet randiga HT inklusive kommatecken. J10 är typiskt 'mycket ljus : tjust huvud och kropp med streckade flanker
även med en smal vrndlande prickrad tvärsöver mitten av bröstet; helt ljusa AT med llusa HT med mörk f äck och kommatecken. J11 är ljusare än
'mycket 11us': Helt llus unders da förutom något streckade främre f lanker och litet kommatecken.

Postjuvenila ormvråkar. Mlna stråckfoton avslöJade ingen mellan

lus luvenil dråkt enligt Gensbö s beskr vnrng. Däremot fotograferade

lag tvä postluvenila fåglar som stämmer med denna kategori. En av

dessa (PJ1) visas här och också för att illustrera skillnaden mot den

meLlanljusa, en 'ganska ljus postluvenil fägel (PJ2). PJ1vrsar upp den

typiska postluven la karaktären av längsstreckat ovan och tvär-
streckat bröst nedan samt ett bröstband, streckat huvud, llust band
MAT och tvärrandigt SAT: ljusa HT med nägon rad av prickar. Stjärten
saknar antydan til morkt ändband, vrlket kan tyda på 2K. PJ2 kan

också vara en 2K och k assificeras närmast som'ganska ljus : Längs-

streckad strupe oclr bröst med svagt antytt bröstband, tvärstreckat
nedre bröst och buk, MAT och SAT samt HT tvärstreckade.

(J3 och.I4), r'ilkctblrncl rnnatvisar att samtliga clessa ingiir iolnrvriil<sstrecket iir.er Falstcrbolrrlr'ön. Det fiamgår också

ren av ctt smalt band bcståcnc1e ev de ljus:r mellersta armtäckarna intc sii l.vpiskt, clå clet kirn vam bredare eller saknas hc1t.

också varicra.
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