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större bekymmer med att
skilja våra vråkar åt. Men om kön och ålder ska bestämmas brukar det
behövas mer påläsning. För att råda bot på det kommer här en guide
med enkla, snabba karaktärer som även nybörjaren klarar av ifält!
De flesta som har skådat några år har inga

Ormvråk? Ja, absolut
- men vilken ålder?
Vet du inte svaret är
det här definitivt en
artikelför dig. Rätt
svar finns längst ner
på sidan 32.

ffi
E TRE ARrER vRÅKAR som häckar i Sverige följer i mångt och mycket samma utveckling av

ålderskaraktärer som gäller för hela familjen
vråkar. En flygande vråk uppvisar till exempel fem
korta, men relativt tydliga fingrar på varje hand
(förutom tofsbivråk som har sex tydliga fingrar i
sin breda hand). Jämför gärna med Aquilc-örnar
som uppvisar sex-sju tydliga, långa fingrar i varje
hand, eller brunglada som har sex tydliga fingrar.
Vid könsbestämning är i allmänhet honan större
än hanen, vilket kanske egentligen bara är relevant
när man betraktar ormvråk, då både fjällvråk och
bivråk går lättare att könsbestämma på skillnader i
dräkten.
Vråkarna brukar delas in i två huvudsakliga åldersklasser (gammal och ung) och man skiljer
snabbt på dessa genom att gamla fåglar har breda,
mörka bakkanter på vingar och stjärt, medan ungfåglar har diffusa sådana. Vid goda observationsbetingelser brukar man också kunna urskilja "första
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adulter" (subadulta). De åldrar som beskrivs i denna artikel är därför:
Juvenil (1K höst/2K vår): Första dräkten som
anläggs efter dunungestadiet.
Första adult (2Khöst/3K vår): Andra dräkten
som anläggs efter den första ruggningen (som sker
under sommaren).
Adult (3K höst och äldre): Tredje dräkten.

Fullt utfärgad fågel.
Denna lilla guide beskriver främst flygande vråkar, då det oftast är så man ser dem. Varje arts särskiljande karaktärer behandlas med avseende på
art, kön och ålder.

C RMVRAK
Ormvråk är utan konkurrens vår vanligaste vråk
och sannolikt en av de första rovfåglar man överhuvudtaget ser i Sverige, oavsett om man är fågelskådare eller ej. De sitter ofta på stolpar utmed vä-

Bllder: RONNY MALM

JUVENTL

(lK HöST/2K VAR)

juvenil har ormvråk en homogen
dräkt med jämnt slitage/fräschör över
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hela dräkten (alla fiädrar av samma generation). Buken är längsstreckad och
ögats iris är ljus. Hos en flygande juvenil ormvråk ser man att armpennorna
är ganska fint bandade och har en grå
,,, ,,, ,,
',,.,rr.'"1,,, skuggning längst ut, vilket skapar en
Bitd:IANS FALKLTND diffus, mörk bård utmed vingbakkanten. Än tydligare är att stjärten saknar
gar och spanar efter sorkar i dikena eller skruvar i
distinkt ändband. Stjärtpennorna är snarare fint
termiken över något skogsbryn. Ibland kan man
bandade redan från flädertoppen med avtagande
också höra deras jamande kontaktläte. Den är en
styrka längre in mot stjärtroten. Ovansidan av
medelstor rovfågel som ofta flyger med ganska stearmpennorna hos juvenil ormvråk är i regel mörla och grunda vingslag vid aktiv flykt. Vid kretskare än övriga vingen, vilket ofta syns väl även hos
flykt seglar den på lite lätt V-ställda vingar. En flysittande fågel.
gande ormvråk karaktäriseras ofta av att den är
FÖRSTA ADULT (2K HöST/3K VAR)
tydligt "bullig", beroende på relativt korta fingrar
på handen, breda vingar och den bland vråkarna
Efter första ruggningen (april,zmaj till september)
proportionellt sett kortaste stjärten. Ormvråken föhar ormvråken bytt en hel del pennor i inre hanrekommer i ljus och mörk morf.
den, men de två-tre yttersta handpennorna lämnas
Könsbestämning av ormvråk är oftast väldigt
ofta oruggade. Det händer också att några enstaka
svårt om man inte ser hane och hona tillsammans.
armpennor lämnas oruggade. Dessa avslöjar sig geHanen är något mindre och har proportionellt störnom att vara kortare än de nya och mer brunslitna.
re huvud och något smalare vingar. I dräkten är
Kroppen uppvisar ofta ett intermediärt utseende
könen annars lika. Äldern på en ormvråk är desto
med en blandning av längsfläckning och adultlik
lättare att bestämma. Det första man skall kolla på
tvärbandning. ögats iris är brungrå. Stjärten är
en flygande vråk är som sagt vingarnas och stjärofta komplett ruggad och har ett utseende mellan
juvenil och adult. Ibland lämnas det yttersta stjärttens bakkant. På sittande fågel bör man fokusera
på bukens teckning och ögats irisfärg.
penneparet oruggat vilket syns välvid utbredd

Ormvråk, adult:
notera tvärbandad
kropp, mörkt öga och
svarta bakkanter på
vingar och stjärt.

Ormvråk, juvenil:
notera den fläckiga
kroppen, avsaknaden
av mörkt stjärtband

och diffus vingbak-

kant.
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^Bivråk, juvenil
(jagad av kråkor):
notera avsaknaden
av mörkt ändband
på stjärten samt den

grådaskiga grundtonen på alla ving-

stjärt hos kretsflygande fågel. Denna dräkt kräver
ofta ganska bra obervationsomständigheter för att
kunna säkerställas. Som alltid när det gäller åldersbestämning av rovfåglar bör man vara ödmjuk inför individers variation i utfärgning och ruggningsstatus.

och stjärtpennor.
ADULT (3K HöST OCH

\
Bivråk, adult hane:
gult öga, mörka bakkanter på vitaktiga
pennor (vingar och

stjärt), chokladdoppade fingrar!

Bivråk adult hona:
gult öga, mörka bakkanter på gråaktiga
pennor (vingar och
stjärt), solkiga fingrar!

Äpnr)

I regel skall nu första vågens handpenneruggning
vara klar, men ibland kan den yttersta handpennan
lämnas kvar oruggad vid 3K-ruggningen. Då visar
handen tydligt tre generationers pennor där den
yttersta pennan är extremt sliten och blekt. Armpennorna är även de i regel färdigruggade och
vingundersidan uppvisar nu en distinkt mörk bakkant utmed hela vingen, liksom utmed stjärtens
bakkant. Kroppen hos den adulta ormvråken är
tvärbandad och ögats iris är mörk.
B

IVRAK

Bivråk är en vråk som man mycket sällan ser sittande, till skillnad från ormvråken. Den ryttlar heller aldrig då dess föda och födosök inte kräver den
typen av flygkonster. I storlek är den ungefär som
ormvråk, men silhuett och proportioner skiljer sig.
En kretsflygande bivråk avslöjar sig ofta redan på
lite håll genom att segla på rakt hållna vingar, till
skillnad från ormvråkens lätt V-ställda. I glidflykt
hålls alltså vingarna ganska plant eller svagt nedåthängande. Bivråken är också påtagligt mer långstjärtad och har ett iögonfallande litet och smalt
huvud och därtill en proportionellt längre hals än
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ormvråken. Detta sammantaget gör att bivråken
har en betydligt slankare framtoning än ormvråken, och det är också något av det första man noterar när man väl får syn på en bivråk. Liksom ormvråken förekommer bivråken i olika färgmorfer,
och framförallt i juvenil dräkt är variationen stor. I
alla kända dräkter har bivråken alltid en smal, oval
knogfläck (till skillnad mot Buteo-vräkarna som
har en mer kvadratisk).
Som 2K-fågel stannar bivråken i Afrika och väldigt lite är därför känt om hur denna dräkt ser ut.
Därför kommer vi här bara att beskriva juvenil
samt adult dräkt. Könsbestämning är bara möjlig
hos adulta individer.
JUVENIL(1KHöST)

juvenila dräkten är fräsch och homogen med
alla fjädrar av samma generation. Vingpennor
(framförallt armpennor) är ofta gråskuggade
(egentligen svagt och mycket fint bandade) med
tre-fyra relativt väl urskiljbara mörka band utmed
hela vingen. Stjärten går i samma tema med tre
tydliga, jämntjocka mörkare band. Centralt över
vingen löper det också ofta ett ljusare täckarband,
vilket kan vara synligt även på ganska stort avstånd (det syns bäst hos mörkare individer). Unga
bivråkar uppvisar också ofta en mörk banditmask
över ögat. Till skillnad från ormvråk har en juvenil
bivråk mörk iris.
Den

ADULT HANE (3K HöST OCH ÄLDRE)

Hos adulta bivråkshanar går huvudet inklusive
kinderna i grått. Stjärten och vingarna har ljusnat
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mot vitt i sin grundton och de mörka banden som
löper över vingar och stjärt har blivit mer distinkt
svarta. De tre banden över stjärten som återfanns i
den juvenila dräkten har nu omfördelat sig till ett
tjockt, svart ändband och två smalare mörka band
närmast stjärtroten. Viktigt att notera är att handens "fingrar" har tydligt avgränsade svarta toppar, vilket är en bra särskiljande karaktär mot honan. Kroppen är ofta glest vattrad med kraftiga
teckningar.
ADULT HONA (3K HöST OCH ÄLDnr)

Honan är generellt mer bruntonad och spräckligt
tecknad än hanen. Huvudet kan vara gråaktigt och
likt hanens men det gråa går inte ner över kinderna. Grundfärgen på vingpennor och stjärtpennor är
aldrig så rent vitaktig som hos hanen, utan brukar
innehålla viss gråaktig småspräcklighet. Handens
mörka fingertoppar är mer utsmetat tecknade och
är inte lika distinkt avgränsade in mot handen, till
skillnad mot hanen där varje finger är precis som
"chokladdoppat" och inte utsmetat.
Kroppen är ofta mer murrigt tecknad än hos hanen. Vissa mörka morfer av honor kan i viss mån
närma sig mörka morfer av hanar men det yttre
ändbandet på stjärten är smalare hos honor.

FJÄLLVRAK
1-ällvråken är till beteendet mest lik ormvråken,
med vilken den ibland kan förväxlas, men fiällvråken ses oftare ryttla i sin jakt på smågnagare eller
sittande på stolpar eller träd i anslutning till stora

öppna områden som strandängar, myrar eller något gnagarrikt feilt under årets kallare månader.
Den är en medelstor rovfågel med proportionellt
längre vingar än ormvråken och flykten är följaktligen lugnare och mer följsam med djupare vingslag. Vid kretsflykt seglar den med dubbelvinklade
vingar, ungefär som ett mycket grunt "M". I alla
dräkter skiljer den sig från ormvråk bland annat på
stjärtens teckning.
Könsbestämning låter sig göras på äldre fåglar,
där dräktdetaljer är avgörande.
Alder bestämmer man på ungefär samma sätt
som hos ormvråk men fjällvråk är faktiskt snäppet
lättare att åldersbestämma.
JUVENTL (1K HöST/2K VAR)

Precis som hos de två andra arterna är den juvenila
dräkten homogen och fräsch (alla fiädrar av samma generation). Buken uppfattas ofta som en enda
stor, mörkbrun fyrkant och ögats iris är ljus (precis
som hos ormvråk). Vingundersidorna är ljusa med
svarta fingerspetsar och en diffus, grå bård utmed
vingbakkant och stjärt. Ovansidan av armpennorna är i regel mörkare än handpennorna, vilket
oftare syns hos sittande fågel. Stjärten skiljer sig
i alla dräkter från ormvråk - den är vitare och
inte alls så tätt bandad, utan har snarare en enda

Fjällvråk, juvenil:

diffusa bakkanter på
vingar och stjärt,
finmönstrade undre
vingtäckare och ljust
öga (i bakgrunden:
adult ormvråk).
7
Fjällvrålc adult hona:
svarta bakkanter på
vingar och stjärt,
mörkt öga och finmönstrade undre
vingtäckare.
A
Fjällvråk, adult hane:
mörk strupe, grovmönstrade undre

vingtäckare och flanker, flerbandad stjärt.

mörk bård (grå underifrån, mörkare på ovansidan).
FöRsrA ADULT (2K Hösr/3K vAR)

Efter första ruggningen (aprillmaj till september)
har flällvråken oftast kvar den yttre hälften av hanrÅcinn
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Vi slutar som vi
började - med en
fråga: art och ålder
på vråken

till höger?

Svaret finns längst
ner på sidan!

den oruggad liksom några enstaka armpennor. De
kvarsittande juvenila pennorna är kortare
och tydligt brunare och saknar dessutom den distinkta svarta spetsen
som de nya, fräscha pennorna
har. För könsbestämning i
denna dräkt är knogfläck
och undre vingtäckare
bra att kolla. Honor har
vältecknade undre vingtäckare och solid svart
knogfläck. Hanar har
grovtecknade undre
vingtäckare och knogfläcken uppbruten med
vitt. Buk och halsteckning är fortfarande täm-

hanen har dessutom ytterligare två till fyra smala
band innanför det yttersta svarta bandet på
stjärten, men underifrån syns ofta bara
ett eller två av dessa. Ögats iris är
mörk hos gammal fågel.
Honor har fortfarande
mörk buk, vältecknade
undre vingtäckare och
strupe likt juveniler,
men skiljer sig på tydlig
svart bakkant på vingar
och stjärt. Gamla hanar
har ofta omvänt tecknad kropp, med mörk
strupe och ljusare buk
med kraftigt tecknade

ligen lika den hos juvenil.

undre vingtäckarna är
också kraftigt tecknade och
den gamla hanen upplevs betydligt mörkare överlag jämfört
med honan. Största förväxlingsrisken med ormvråk är just gamla fiällvråkshanar, men återigen - glöm inte att kolla
stjärtens bandning! 'b

ADULT (3K HöST OCH ÄLDne)

Nu är i regel första vågens ruggning av handpennorna klar och
samtliga armpennor är av adult typ. De
bildar en regelbunden snygg svart bakkant på
vingen. Även stjärten har fått en svart bakkant och

flanker och byxor. De
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För flera märken besök webbutiken

Dina köp bidrar till fågelskyddet!

tel. 0485 - 444 40

32

FÄcLAR PÅvÄsTKUSTEN 3/20r3

ltua,rnf '4pLt11aQ :a€ uDpls ]lnpD Dtea]'\pt^uirA :Ba uopr5 ioutobp4plg ll!t tD^S

