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Rubinnäktergal står
högst på många skåda-

res önskelista, men än

har den gäckat vårt av-

långa land och det känns

nästan som att det går
troll i att hitta calliopen.
Kanske behöver vi lätta

på trycket genom att
lägga visst fokus på dess

nära släktingar blå- och

d ril I nä ktergal, som också

har tämligen god poten-
tiar att ol,l? 
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n utfärgad hanne blå- eller rubinnäktergal
liir ingen ta niste på, men en l-ronfärgad c'litcr

elle r d ri llnäkterga I skr"rl le I ätt kunna r-rr.r dgii

bestämning om lnan inte är r,rpprniirksan-r. Hiir
I<ornmer tips om hur cless:r kiinns igen.

samrucA Än nuÅcor MTNDRE oclr rner korlp:rkta än

vår näktergal; rubinnäktergalen endast nr rr rgi -

nellt mindre medan blei- och drillnäktergalen är

närmare rödhake i storlek. Blånäktergalens stjiirt
är påtagligt kort. Drillniiktergalen kan vi1.rr.r i

stort sett lika kortstjiirtad, medan n-rbinniiktcr-
galen har mer "normal" stjärtliingd. Alla tre är

mycket diskreta och svårsedda rnarkhoppare)
men kan efter r-rppflog "frysa" på en gren.

onrllruÄrrrncArEN uppvrsAR ingen skillnad mellern

könen och rir ganska lik vår egen näktergal rned

sin röclbruna stjiirt, huvLrdsakligen bruna ovan-

sicla och ljusil r-rnclersic'la mec1 mörkare flarnker.

Det som huvnclsakligen skiljer:, forr-rton-r pro-

portioneq är det tydligt fjiillmönstrade brostct,

rurstbruna vingar, tvcllig ljr.rs iigonring samt mer

eIIer r-ninclre cliffLrst irgonbrynsstreck som ibland

nair även bakorn ögat. Bortsett från att bröstet

är fjiilligt i stället for flackigt så är likheten med

erernitskogstrast sliiende. Älclersbestiimning låter

sig göras med h1älp av ljustoppade juvenila stijrre

tiickare, som hos m:inga andral trastfåglar.

rru xorurÄncao eLÅNÄxrrncnl kan också uppvisa na-

got varmtonade vingpennor och fjällig brcjstteck-

ning, men i båda fallen betvdligt mindre än hos

drillnäktergal. Även om antydan ofta finns till
ögonbrynsstreck, framträder (ibland svag) ögon-

ring ocl-r strupe som huvudets ljusaste partier.



FOTON: AIEX VARCAS

Ofta finns er-r påfallande bcigc ton il,ver brostet,

som kan spilla öve r på strupe, ijror-rtäckare och

rigonring. Det som främst avslirjar arttillhörighe-
ten är kallt olivfärgad r:ygg med blå anstryl<ning

samt blått stiärt- och över:gr-urpspar:ti. E,rr 1k

hanne påminner om honan men fiir snart mer

blått på n-rggade vingtäckare och mantelfjädrar:

samt vitare undersicla (frarnträder ofta redan i

1uvenil driikt). Blånäktergalen uppvisar: piifal-
lande ljusa ben i blekt rosa ton.

nusrr,rNÄrrsncArENs xorun är den rnest otecknade

idenna trio, och i<an faktiskt bakifrån vara

oväntat lik en rödhake. Notera aningen vrrrrrrilre

grundton, särskilt på vingpennor och stjärtlot,
men gcnerellt en viildigt enhetligt brun ovansida.

Så fort den vrider: på hr-rvudet framtr:äder 11r-rst

ögonbrynsstreck och submustascl-rstreck (som

dock kan vara diffusa hos unga honor), vilket
kan föra tankarna till blåhake i stället. Förhopp-

ningsvis vär-rcler den sig sedan om och visar ett
diffr-rst, r-r-ren ändå typiskt, jämnt brunbeige bröst,
på vilket det ibland framträder en mycket svag

fjällmönstring. Hos hannar blir efter första rugg-

ningen färgen på buken mer vitaktig, samtidigt

som en grå ton framträder på bröst och halssidor.

Den nrcirl<aste teckningen på en honfärgad fågel

iir tygeln, medan strupen är ljr-rs (likt honfärgad

blåstjärt), i kontrast till ett smalt mrjrkt str:upside-

streck. Ung hanne och gammal hona får svartare

tygel och mer distinkta vita ansiktsteckningar,
samt den hett eftertraktade färgklicken på stru-
pen. Vissa honor kan faktiskt få röd strupe sorn

niirmar sig en någorlunda utfärgad hannes. Även
l.ros rubinnäktergal har ungfåglar ljustoppade

större täckare. X
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DÄilIEI BETGTtSOil

Bakgrund på Ottenby

få gelstation (platschef

o1-o2). Nu doktorand i

få gel i nfl uensa/ekologi vid

Li n n6u n iversitetet. Åren

o5-1o periodvis bosatt i

Shanghai, plus tre besök

till Happy

lsland, har

gett goda

möjligheter

till näkter-

galsstudier.
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BrÅruÄrrrRcAL
- ad hona
xanrxrÄnsn En påfallande diskret fågel

utan direkt iögonfallande karaktärer -
kan nästan ge allmänintryck av trädgårds-

sångare. Denna individ saknar i stort sett

helt r) ögonring men uppvisar i övrigt
alla typiska karaktärer: z) ljus strupe

som kontrasterar mot 3)beige bröst med

antydd fjällmönstrirg; +)vitast på undre

stjärttäckare; 5) oliv rygg och vingar
(utan drillnäktergalens tydligt rödbruna

täckare och pennor); 6) tydligt blå nedre

del av övergump samt övre stjärttäckare;
blåstick i stjärten (tydligt blå på många

individer); 7) blekrosa ben.
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RUBINNAKTERGAT
- adhona
xnnarrÄnrn r) Jämnbrun ovansida, inklu-

sive vingar och stjärt. z)Morkt beige

grundfärg på bröst (bara lite ljusare än

ovansidan), antydan till fjällighet. 3) Smalt,

distinkt ögonbrynsstreck slutar tvärt
alldeles bakom ögat. 4) Mörk tygel vidgas

baktill och når samma bredd som ögat

(svart hos gammal hona, brun hos yngre).

5) Vitt submustaschstreck bredare än

ögonbryn, skiljs från strupen av 5)smalt

svart mustaschstreck. 7) Det röda på stru-

pen saknas ofta helt på unga honor men är

rödare hos äldre. Bortsett från ögonbryns-

och submustaschstreck är 8) buk/undre

stjärttäckare fågelns ljusaste partier.

DRIIINAKTERGAI
-1k
rnnarrÄnsn t) Brun mantel och hjässa

kontrasterar mot z) rödbrun stjärt samt

3)rödbruna ytterfan på vingpennor
och täckare. a) Tydlig fjällmönstring
på bröstet i kontrast till 5) vitaktig buk.

6)Framträdande ljus ögonring. 7) Diffust
ljust ögonbrynsstreck som inte når fram
till ögat, 8)diffus mörk tygel. 9) Mycket
smal svart mustasch skiljer ro) ljus

submustasch från likaledes rr) ljus strupe.

rz) Ljustoppade och markant rödbruna

större armtäckare avslöjar denna individ
som lk. Könen lika.
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BrÅruÄrrrRGAr
- 1k hane
xrnxrÄnEn Relativt lik den adulta honan,
men t)vitare under och blåare ovan. Det
z) mörka ögat, med smal men tydlig ljus

ögonring, i det otecknade ansiktet ger ett
påfallande storögt intryck. 3) Oruggade
juvenila större armtäckare har rosttonade
ljusa toppar. Notera 4) kort stjärt och 5)

långa undre stjärttäckare. 5) Blekrosa ben

och fötter ger ett storfotat intryck.
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RUBIIUIUAKTERGAT

- 1k hane
rrnrrrÄnrn Unga hannar är mer distinkt
tecknade jämfört med den adulta honan.
Åld.tn avslöjas av tydliga ljusa toppar på

r)juvenila tertialer och z) större arm-

täckare (hos denna individ de fem yttre,
som kontrasterar mot de mer jämnfärgade

nyruggade med olivtonade bräm). l) Den

svarta tygeln vidgas baktill och "flyter"
ner under ögat.4) Den svarta tygeln

vidgas baktill och når samma bredd som

ögat. 5)Vitt submustaschstreck bredare än

ögonbryn, skiljs från strupen av 6)smalt
svart mustaschstreck. 7)Den röda strupen

framträdande, kan vara ganska adultlik.
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STUABBFAKTA
BLÅNÄKTERGAt

Häckarfrämst iöstra Sibirien, men även i

nordöstra Kina och Japan. Långflyttare till
Sydostasien (nästan lika långt som Sverige

ä r frå n de västl igaste häckningsplatserna).

Hittills fem oktoberfynd i Europa; Kanal-

öarna t975,5pa n ien och Engla nd 2ooo,

Orkney zoot och Shetland zorr.

DRITLNÄKTERGAt

Liknande utbredn i ng som blå nä kterga l,

men övervintrar något nordligare.I gengäld

sträcker sig häckningsområdet lite norr om

blånäktergalens. Fyra fynd i Europa;Shet-

land oktober 2oo4, Polen under december-
ja n ua ri zoo5l zoo6, Orkney oktober zor o

och England oktober zort.

RUBINNÄKTERGAL

Utbred ningsom rådet överla ppa r i stort blå-

och drillnäktergal, men sträcker sig längre

norrut och framför allt västerut ända in i

Europa strax väster om U ra I (dessutom en

isolerad häckpopulation i centrala Kina).

Hittills tgfynd i Europa,varav t4 i oktober

och lika många på zooo-talet.Tre avfynden

härrörfrån Finland och två från Norge.

VAR HITTAR MAN SKUTKARNA?

Alla tre arterna häckarfrämst igranskog

med undervegetation, gärna tät sådan och

i närheten av rinnande vatten. Underflytt-
ning och övervintring kan de även finnas vid

diken, soptippar och ruderatmark. De håller

sig väl dolda i/under buskage eller bland

ogräs. Exempelvis höllen hona blånäktergal

till under samma buske i Shanghaien vecka

iapriloch flyttade sig bara tillandra änden

när man kröp in under lövverket (vilket var

enda sättet att få se henne). Första fyndet
i Sverige, oavsett art, inträffar nog vid ett
dike på sydöstra Öland, där de som redan

sku lkat hitti I ls förbl ivit ou pptäckta...

ROADRUNNER 312012


