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Vittrut och vitvingad trut
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O Ger ett knubbigt, kantigt och kraftfullt intryck.

O Gracil och näpet f iskmåslik

Vingspetsar som knappt sticker utanför stjärtspetsen.
(pl forsta vinterdräkt ser näbbspetsen ut att ha doppats i bläck.
(@

n av mina favoritsysselsättningar

vintertid är att kolla på trutar.
Medan många rynkar lite på näsan
tycker jag tvärtom att det är en intressant sådan även om man stundom stöter på individer som är svåra att bestämma
till art. TVå arter dominerar den svenska
trutvinterscenen, gråtruten och havstruten. Framförallt i södra delen av landet
kan man med stor tur se enstaka kaspiska
trutar eller medelhavstrutar och ytterst
sällsynt ses en kvardröjande silltrut.
DET JAG EMELLERTID hoppas mest på när
jag letar igenom trutflockarna vintertid är
" p olart rtJtar", allts å vittrut eller viwingad
trut. Vittruten är en sällsynt men regelbunden vintergäst. De närmsta regelbundna häckplatserna finns på Svalbard
och Island. Fram till 1980-talet var arten
vanligare i Sverige, och i äldre fågelböcker
beskrivs den som den vanligaste vitfågeln
vintertid i Bottenhavet. fulnder senare år
har antalen minskat rejält, man kan anta
att det beror på att antalet aktiva fiskehamnar har minskat. Den viwingade truten är mer fåtalig, men enstaka exemplar
ses varje år, framförallt längs Västkusten.
Som närmast häckar den på Grönland.
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byggnad.
@ Vingspetsar som sticker ut f lera centimeter bakom stjärtspetsen.
(O I forsta vinterdräkt ser näbben helmörk ut.

DRÄKTMÄssrcr Än poIARTRUTARNA mycket lika varandra. Båda skiljs relativt lätt
från våra inhemska trutarter i och med att
vingpennorna i alla dräkter är så gott som
rent vita. Övrig dräkt är beigebrun, ofta
med en lite annorlunda, och i vissa vinklar
lite rosa-aktig, ton. Det som kan förvilla är
individer av våra vanliga arter med olika
typer av pigmentfel som gör dem helt eller
delvis vita.
Hos polartrutarna är den första vinterdräkten enhetligt brunbeige med endast
en generation fjädraa i och med att båda
arterna häckar så långt norrut så ruggar de
inga fjädrar alls under den första vintern.
Den andra vinterdräkten är aningen flammig och ger ett lite stökigt intryck med
flera olika generationer tjädrar. Sedan blir
dräkten mer och mer lik den adulta med
ökat antal ljusgrå mantelfjädrar och vita
kroppsfjädrar samtidigt som iris gradvis
ljusnar.
mellan vittrut
trut återfinns i proportio-

DE FRÄMSTA SKILLNADERNA

och viwingad

nerna. Här kan det vara värt att påpeka att
storleksvariationen mellan könen är rätt
betydande samt att det förekommer en

inte obetydlig inomartsvariation.

Vittruten är mycket stor, jämförbar i
storlek med havstrut. Kroppsformen är
ganska knubbig och kantig och näbben är
kraftig. Handpenneprojektionen är ganska
kort och vingspetsarna når nätt och jämnt
utanför stjärtspetsen. Benen är förhållandevis långa. I den första vinterdräkten är
näbben skär med en mycket distinkt svart
spets som upptar ungefär en fjärdedel av
den.

Den viwingade truten är betydligt
gracilare än vittruten, lite överdrivet
kan man säga att jizzskillnaden mellan
arterna påminner om den mellan silltrut
och havstrut. Storleksmässigt är den
vitvingade i gråtrutsstorlek och har en

handpenneprojektion som är betydligt
längre än vittrutens, vingspetsarna sticker
ut flera centimeter bakom stjärtspetsen.
Näbben är relativt klen och benen relativt
korta. I den första vinterdräkten ser näbben helmörk ut. På närhåll ser man dock
att teckningen är liknande vittrutens men
med mycket mindre kontraster.
Vid en direkt jämförelse, eller när man
tittar på bilder, kan den vitvingade truten
ge ett näpet och nästan fiskmåsliknande

intryck vilket aldrig händer när man studerar en vittrut.

