SA PLOCKAR DU UT
YARRELLIIN I VAR
fidigt varje vår landar ett antal sädesärlor

av den

brittiska underarten

yarrelliipå svensk mark. Liir dig fallgroparna och gläns ndr du med säker
hand plockar utyarrelliinblartd de öwiga. Magnus Ullman berättar hur.
rnxr MagnusUllman
vår inhemska sädesärla Motacilla
alba alba och engelsk sädesärla
.trilti:r"''"""lit;tt:t
Motacilla
alba yarrellii börjar dyka
.,iti***lill':'
t"iili:r,:"'tt"''i 11iil,tt,' upp ungefdr en vecka in i mars' van,,.;t,'..:..il11;ii,,,,l':,t1,, åde

s äde s är1 a blir u nder de n ärmast
illlili,ii:::r::ll':l'l""' följande veckorna alltvanligare, och
åven om de flesta yarre11li rapporteras i mitten av
mars föreligger även en hel del rapporter i april och
i viss mån i maj.
\piska fåg1ar är ganska lätta att skilja åt. Men
det är ganska stor risk att förväxla ya rrellii med
mörka exemplar av vår inhemska ras, och framför
allt med hybrider alba x yarrellil som förekommer
då och då (tyvärr ovisst hur ofta).
De fotor-r som presenteras här är tagna på västra
Irland, och man kan utgå från att de är 100 procent
renayarrellii. Fotona visar bland annat attyarrel1li kar.r vara a/ba-grå på ryggen och att även i övrigt
svartayarrellii-hannar kan ha grå inslag i dräkten,
hos yngre hannar relativt regelbundet även på
våren.

1t1i1r,1,,,,,,,,,,,,,:ltillll,,l 1i g

övrncuup ocH

FLANK. Grå ir-rslag hos fåglar som
ses i Sverige behöver alltså inte vara något bevis på

hybridisering.

Så

hur skiljer man en ycrrellir från

en hybrid? Den enskilt viktigaste karaktären för att

skilja svårbestämda (det vill säga mer eller mindre
gråryggade) ya rrellii frän alba dr svart övergump
och svart/svartaktig bakrygg ungefär upp till nederdeler.r eller mitten av inre tertialen (foto 2,12).
Hos a/ba är endast övre stjärttäckarna svarta
medar-r övergurnp och bakrygg hos många är grå
nngefdr som övriga ryggen. Men hos alba är det
inte ovanligt att över$lmpen och kanske nedersta
delen av bakryggen är aningen mörkare jämfört
med övriga ryggen (om än inte svartaktig). Det är
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Några termer
1K: första kalenderåret

(det vill säga från kläckning till 31 december)
2K. andra kalenderåret
2K+: andra kalenderåret
eller senare,

inte säl1an svårbedömt hur pass mörk bakryggen
är - delvis beroende på att sädesärlor inte är särskilt
benägna att visa den. Även grå flanker kan vara en
god hjälp hos svårbestämda fåglar (foto 2). Men
även här gäller att om fågeln i övrigt är svårbedömd
är ofta även flankerna det.
Eftersom alba-lika grå inslag regelbundet kan förekomma hos yarrellii i alla dräkter (foto 4, 6, 8, 10,
11 et cetera) är det närmast omöjligt att fastslå att en
mörk fågel i Sverige är en garanter adyarrellii.Men
så länge fågeln inte al'viker fränenyarrellii på något

i
i
r
i avgörande sätt är det fullt rimligt att också kalla den
: yarrellii. Denna artikel går inte in på hur hybrider
r kan te sig, utan fokuserar på hur äkta vara ser ut.

. NUCCNIHC OCH ÄLDERSBESTÄMNING. I ViSSA fAl] äT
r det viktigt att kunna åldersbestämma en troligyar: rellii, men behovet ska inte överskattas. Det är ofta
, srrårt eller omöjligt att åldersbestämma en sädes; ärla i fäit på våren - och i de flesta fall går det ändå
i utmärkt att avgöra om fågeln överensstämmer med
I enyarrellii eller inte.
i Avgörande för åldersbestämning är i första hand
: ruggningsstatus - och i vilken r,rtsträckning någon
: iuvenil fjäder (armtäckare, tertial, vingpenna, handI täckare, stjärtpenna) dröjer sig kvar bland postjuvei nila fjädrar. Det är ganska ovanligt att lK-fåglar helt
i saknar juvenila fjädrar på hösten, men som 2K vår
r kan de mycket väl göra det, och de kan då vara svåra
: att säkert åldersbestämma.
i n" fjädergrupper som på våren ofta är viktigast
; att fokusera på är de som över huvud taget inte byts
r under vinterruggningen, det vill säga handpennor,
: armpennor och handtäckare (ibland även de yt: tersta större armtäckarna).
, .I{öst I genomsnitt b örjar rK yarrellii sin posI tjuvenila ruggning2 augusti och har genomfört
: den 19 september (ungefär som hos alba men det

nösrrAcLAR:
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Svartaktigt vid

Rejålt grå
flanker > yaawllit,

ruggande från juvenit tiil t:a vinterdräkt; u"rnr*äiii
oä'""ä
!-[l::::!:
bröstskölden men också en förhåtandevir ai.tinr,t

iil"råieckning

inkrusive
vit panna.skirjer från rent juvenir dräkt. Svår att
sriri" rÅn-"n adurt hona, men
huvudteckning nästan helt utan svart tyder pa
ungtageiitierst tik en a/ba i
motsvarande dräkt och ryggens grå nyåns torde
in't"-u"r" iirr någon hjälp. De
mörka flankerna är dock redan en bra karaktär
f o, V"ii"ttii. Co Mayo, lrland,
14

augusti 2014.
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Arm- och handpennoi
samt handtäckare djupt
svarta med distinkta

>:tdlrlt.

-f"*,r*äliärå

3.TKyarrellii i vinterdräkt. Så mörk på ryggen, inklusive
krutstänk, att den är
,o^ y"rr"iilii. oiril.t.arriei ornåltig att skitja f rån

*:',_-:]::,:,1]i:illi-"_ra
n91a men russninssskly:I9d

3.!ult

lK. Co. Mayo, lrland,

14 augusti 2014.

naer" iru"niiä

jiaJär

en

visar att tågern al

är ganska stor spridning hos båda raserna). Vanligen
ruggas hela
huvudet och kroppen, likso'r de flesta eler alla riindre
och mellersta armtäckarna. Av större armtäckarna
byts ofta cirka 6 av de
inre fjädrarna (foto g) men det händer
i,.,iu eller alla

",, (.foto
täckare byts. Dessutom byts 0-3 tertialer
2,3,4).

10 större

Äldre fåglar ruggar komplett efter häckning..,
id., uill ,ag,

med ganska stor variation beroende på när
hackningen avslutas).
Unga sädesärlor visar under hösten (= t:a vinterdräkt)
ofta en

kontrast mellan juvenila tertialer med brunaktigt
centrum och
smalt, vitt ytterfansbräm och nyanlagda postjuvenila
tertialer med
svartare centrum och bredare, diffusare ytterfansbräm
(foto 3).
Hos adulta sädesärlor har alla tertialer Iikartat
utseende även om
den yttre har ett något distinktare och vitare ytterfansbräm
men
med svart centrum.

4. Adutt hanne ya'el/ii i vinterdrän*
o.oril rn .a
svart fågel är lätt att identifiera både vad gailer
.". å"if.ti^ f,rf"n observera
att även adulta hannar kan ha svagt sotgrå anstrykning
på ryggen, så att en
viss kontrast till svart nacke framslår. oet vore
tei rtl"'uiJro" denna adulta
hanne.som hybrid på grund av grå inslag på
,Vgg"".i". ffi'ryo, trland, 20
augusti 2014.

p".J*

Det är ofta ganska svårt att korrekt bedöma
om tertialer är
juvenila eller inte. För åldersbestämning
med \älp av ruggning på

hösten gäller alltså:
:, ruggningsgräns hos
större täckarna > tK
,: ruggningsgräns hos tertialerna >
lK
Efter genomförd ruggning saknar alla adulta fåglar
ruggnings_
gräns hos såväl större täckare som tertialer
men oiservera att det
också kan förekomma hos lK-fåglar (eftersom
somliga fåglar byter
alla aktuella fjädrar rnedan andra inte byter några).
Vrin Sommardräkt anläggs hos såväl unga såm
äldr e yarrellii
och alba under perioden december _ början
av april, fr"rrri.;. ,ii,
i januari-mars. Hela huvudet och kroppen
ruggas. Dessutom byts
ett varierande antal mellersta armtäckare (från
inga till alla). Av
större armtäckarna byts ofta cirka 6 av de inre
fjädrarna. Dessutom
vÅn pÅcrr.vÄnl,D I
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5.2Kyarrellii (lörsta
sommardräkt). Ganska
normalt utseende
hos 2K+ hona eller 2K
hanne med mörkt sotgrå
rygg (även pannans
utseende är här en
osäker indikator varför
könet lämpligen lämnas
obestämt). Att helsvart
nacke har en skarp gräns
nedåt förekommer hos
båda könen hos yarrellii.
Men observera att trots
att helhetsintrycket är
så mörkt måste inte
bakryggen var svart/
svartaktig utan har här
samma flammiga sotgrå
ton som övriga ryggen.
De yttre 6 större täckarna skulle kunna tas för kvarsittand€ juvenila fjädrar (bruntonade och med slitna bräm)
men framförallt de ganska breda vita kanterna i fjädrarnas spets visar att de inte är juvenila.
I själva verket är utseendet typiskt för de täckare som anlades under sensommar/tidig
höst hos båda åldersklasserna. Det vore fel att avfärda denna 2K-fågel som hybrid på grund
av skarp gräns mellan svart nacke och grå rygg som hos alba bara förekommer hos adult
hanne. Co. Galway, lrland, lL mars 2017.

6.2K yarrellii (första sommardräkt). Ganska normalt
utseende hos 2K+ hona som även förekommer hos vissa
2Khannar (varför könet lämpligen lämnas obestämt).
Ryggens grundfärg är tydligt mörkare grå än hos en a/ba
och de svartaktiga blafforna dessutom typiskalör yarrellii.
Bakryggen har samma blandning av grått och svartaktig
blaffa medan övergumpen är svartare. Co. Galway, lrland, 11
mars2077.
FOTO: MAGNUS ULLN/AN

FOTO: l\,lAGNUS ULLMAN

tidio höst och inqet
stoä for att råqeiflgYi'lK.

flrr
T.2Khanneyarrer/ii (första sommardräkt). Lätt att känna igen som en hanne
yarrellii lack vare den svarta ryggen. Flankern a är reiäll mörka men endast
ett smalt parti syns beroende på att vingen hänger ner och döljer flankerna.
Rent vit panna och skarp gräns mot det svarta högt upp på hjässan understryker att fågeln är en hanne. Ganska omfattande grå blaffor på ryggen fullt
normala för en 2Khanne yarrellii även om ryggen i övrigt är djupsvart. Co.
Galway, lrland, 9 mars2OL7.

byts 0-3 tertialer. Hos typiska 2K-fäglar innebär det: a) yttersta
större täckarna = slitna, kvarsittande juvenila fjädrar, b) mittre
större täckarna = måttligt slitna fjädrar (bytta augusti/september),
och c) inre större täckarna = fräscha fjädrar med riktigt bred vit
spets (bytta runt februari). Det betyder att om de yttersta större
täckarna fortfarande är juvenila så kan fågeln bestämmas till 2K
(foto e). Det är emellertid vanligast att 2K-fåglar har bytt även alla
av de (synliga) yttersta större täckarna (ofta i augusti,/september).
2K-fåglarna - precis som äldre individer - uppvisar då en kombination av inre, fräscha, nyruggade större täckare med ganska
52 vÅn rÅcslvÄnlD | 1.2018
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8,2Khanne yarrellil (första sommardräkt). Lätt att känna igen som en hanne
yarretlii tackvare den svarta ryggen. Äldersbestäms till 2K på grund av bruntonade och slitna juvenila armpennor. De yttre större täckarna har för breda
och tydliga vita spetsar för att vara kvarsittande iuvenila fjädrar. Vissa hannar
är snarare svarta än mörkt grå på bröstsidan. Ganska omfattande grå blaffor
på ryggen fullt normala för en 2Khanne yarrellii även om ryggen i övrigt är
djupsvart. Co. Galway, lrland, 13 mars 2OL7.

svart centrum och breda, vita kanter oc1-r yttre, något slitna större
täckare med aningen bruntonat centrum och lite smaiare, inte
så rent vita kanter - oftast med antvtt bredast och vitast bräm i
spetsen (foto 5).
Tertialerna är vanskliga att använda på våren eftersom fåglar

ofta bär postjuvenila fjädrar anlagda vid olika tillfällen, vilket kan
ge en illusion av att vissa av dem är juvenila (foto 6). Men kan man
säkert fastställa att fågeln ännu bär juvenila tertialer betl'der det
att den är 2K.

I praktiken är i stället framskl,mtande hand- och/el1er armpen-

FOTO: [,4ATTlAS ULLMAN
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vit panna,

skarp

gräns '"'
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Inre st tåckare ,,,,
fräscha med breda,
vita bram = bytta

9.2Khanne yarrellii (törsla sommardräkt). Större täckarna har bytts i olika
omgångar men viktigt för åldersbestämning är att de yttersta är kvarsittande juvenila fjädrar som avgör att fågeln är 2K.Den sotiga ryggen är kanske
inte omöjlig för en hona, men rent vit panna med skarp gräns mot svart
hjässa tyder på hanne. Skåne, 22 mars 2OO7.

nor samt handtäckare ofta avgörande för åldersbestämning på
våren. Hos adulta fåglar är dessa fjädrar fräscha (anlagda under
sensommar/tidig höst) med svarta centra och med distinkta
vita bräm utan påtagligt slitage (foto 10, 11). Ungfåglar bvter inte
dessa fjädrar under sensommar/tidig höst utan fortsätter bära de
juvenila fjädrarna som följande r'år är mer bruntonade och rned
svaga, slitna eller till och med obefintliga ljusa bräm (foto 5, 6).
Obsen'era att i många fall kan detta vara svårbedömt, inte minst
under senvår och sommar.
Svårigheterna att åldersbestämma sädesärlor (vare sig det
gäller alba eller yarrelli) på våren ska inte Lrnderskattås. Det är i
själva verket ett litet antal fjädrar som är eller kan vara avgörande
(foto t2) och att åldersbestämmaydrre//ii på "förstaintryck" är
definitivt inte tillrådligt vare sig det gäller "rena, sn.vgga" adultlika fåglar eller "fläckiga och skabbiga" ungfågelslika individer.
Dessa detaijer kan vara svårbedömda i fält, varför bra foton
alltid är att föredra.
,::'ti::

KÖNsBEsTÄMNtNG. Ungfåglar på hösten är inte möjiiga att könsbestämma (foto 1,2, 3).
Adulta hannar skiljs från adulta honor på djupt svart r-vgg
eventuellt med svaga gråaktiga och ganska rudimentära inslag
(foto +), medan ryggen hos adr-rlta honor varierar från en alba-\ik
ton till mörkare skiffergrå med mer eller mindre tydliga inslag av
sotgrått eller svart (foto t0).
Under våren varierar ryggen hos 2K-hannarna från en helt
honlik färgskala till mer eller mindre djupsvart som hos adulta
hannar. En honfärgad fågel på våren kan alltså vara en 2K hona,
en 2K hanne eller en adult hona (foto 5). Rent vit panna med
skarp gräns mot svart hjässa kan vara en hjälp att identifiera en
honfärgad fågel som hanne.
En riktigt svartryggad fågel på våren kan vara en 2K hanne
(foto B) eller adult hanne (foto r1). ar
TACK
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Magnus Hellström och Per Alström för kommentarer.

FOTO: l\4AGNUS ULLMAN

t uväaiecting nästan lita"distinkt soå
hos hanne men lite diffusare gräns
oråns och det svarta
svart:
går aningen längre ner i pannan > hona yarreltii.

Arm- och liand,penho.r
'sämt håiidtåckäre
svårta med rått
distinktå, vita bräm
>'å dult.
Adult honayarrellii (sommardräkt). Ganska typiskt utseende men
mörkare än många andra honor (dock inte tillräckligt svart för adult hanne).
Observera att det svarta på huvudet påminner mycket om teckningen hos
a/ba-hanne men att panna och huvudsida är lite fläckiga. Ljusa fläckar på
strupen och begränsad svart bröstsköld är rätt så typiskt för honor. Adult
utseende hos armtäckare och tertialer fullt möjligt också för 2K-fägel. Kan
endast bestämmas till adult på vingpennor och handtäckare. Det vore fel att
avfärda denna hona som hybrid på grund av att huvudteckningen påminner
om en a/ba-hanne. Co. Galway, lrland, 13 mars 2OL7.
1O.

11.

Adult hanne yarrellii

(sommardräkt). Lätt
att känna igen som

FOTO: N4AGNUS ULL[.4AN
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en hanne yarrellii tack
vare den svarta ryggen.
Adult utseende hos
armtäckare och tertialer

förmodligen möjligt
också för 2K-fågel (även
om den har väldigt
mycket vitt på mellersta
och större armtäckarna); bestäms säkrast till
adult på vingpennor och
handtäckare. Observera
att även en adult hanne kan ha grå inslag på ryggen, åtminstone på ryggens
centrala del snarare som fjäll än som de stora blaffor 2K-hannar uppvisar.
Det vore fel att avfärda denna adulta hanne som hybrid på grund av ryggens
grå fält. Co. Galway, lrland, L4mars2OL7.
12.2K yarrellii

(första sommardräkt). Svårigheterna att åldersbestämma
sädesärlor på
våren ska inte
underskattas.
Hos denna fågel

finns inget hos
armtäckarnas
eller tertialernas
mönster eller
ruggningsstatus
som avslöjar att lägeln är 2K. Därför gäller att fokusera på de fjädergrupper
som aldrig byts under vintern och heller inte av ungfåglarna i den postjuvenila ruggningen i augusti/september, nämligen handpennor, armpennor
och handtäckare. Här avslöjas åldern enbart av de bleka, bruna och därmed
juvenila armpennorna som tittar fram nedanför tertialerna. Om vingen hålls
på ett annat sätt så att detta parti inte syns är det viktigt att hålla huvudet
kallt och inte låta lura sig att fågeln skulle vara adult. Co. Galway, lrland, 14
mars2OL7.
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