
Sillgrisslans mörka fläck i armhålan syns bra på den nedre bilden.
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Rent vita armhålor är skiljer tordmulen från sillgrisslan.

ALKORNA KALLAS IBLAND för norra halvklo-

tets pingviner och även om alla numera före-
kommande alkarter kan flyga så är liknelsen

inte så tokig. I teckningen påminner alkorna

en hel del om pingviner och precis som dessa

dyker de efter fisk och använder vingarna som

fenor i vattnet.
I Sverige förekommer regelbundet fem arter

av alkor och den här texten handlar om de två
vanligaste, sillgrisslan och tordmulen. Båda

arterna förekommer relativt allmänt längs alla

våra kuster men är ytterst sparsamma i Bot-

tenviken. De är synnerligen maritima och ses

endast undantagsvis i inlandet. Då rör det sig i

så gott som samtliga fall om vinddrivna, utmat-
tade fåglar. De häckar kolonivis på klippiga

öar i det absoluta havsbandet och i närheten
av dessa har man fina möjligheter att studera
dem såväl i luften som i vattnet och på land.

När alkorna sträcker gör de ofta det i blandade
flockar och i en rad, ett så kallat "alktåg'i Detta
ger utmärkta tillfällen att jämföra dräkterna
och under goda observationsförhållanden
vållar artbestämningen sällan några stora
problem.

KAN DET ÄruOA vara svårt att skilja dem åt?

Tordmulens stora näbb borde ju göra det
väldigt lätt, men så är det inte alla gånger. Det

Sillgrissla i korthet:
I Gråsvart till brunsvart rygg.
I Slank profil.
I Mörk fläck iarmhålan.

som framförallt utgör en svårighet är observa-

tionsförhållandena. Det är sällan som arterna
befinner sig nära land utanför häckningstiden,
och när de gör det är det oftast i samband med

kraftig pålandsvind. För att se alkorna tillräck-
ligt bra för att kunna artbestämma dem krävs

nästan alltid studier genom tubkikare.
Schematiskt sett är alkorna vita på under-

sidan och mörka på ovansidan, och den mörka
färgen är det första man ska ge akt på. Tord-

mulen är alltid helt kolsvart på vingar och rygg.

Sillgrisslan däremot har en lite mer gråsvart

el ler brunsv art f ärg. Si I lgrisslorna i Östersjön är

brunare än de som häckar i norra Atlanten och

ses de tillsammans med tordmular är skillna-

den ganska tydlig. Här är det viktigt att komma
ihåg att ljuset i stor utsträckning påverkar hur
man upplever mörkheten. En tordmule är som

sagt alltid svart, men även en sillgrissla kan se

riktigt mörk ut en mulen vinterdag, Framförallt
gäller detta längs med Västkusten, där de

absolut f lesta sillgrisslor har sitt ursprung i

Nordatlanten.

I FLYKTEN HAR sillgrisslan en slankare profil

än den lite mer ihoptryckta och aningen knub-

biga tordmulen. Detta intryck förstärks av den

smala näbben och de utstickande fötterna,
men hela fågeln är smalare. Trots detta är det

ofta märkligt svårt att avgöra exakt hur näbben

ser ut, och på avstånd över ett upprört hav kan

det vara en svåranvänd karaktär. Som med

flera andra artgrupper - men det gäller särskilt

alkor - gäller det att träna påf äglar pä nära

håll där man tydligt ser vilken art det är fräga

om för att sedan kunna använda färdigheterna

u nder svårare observationsförhål landen.

VAD GÄLLER TEcKNINGEN är arlernaytterst
lika, men tordmulen är distinktare tecknad än

sillgrisslan. Där den är svart är den svart och

där den är vit är den vit. Gränsen mellan par-

tierna är knivskarp, och detta accentueras av

kontrasten mellan kolsvart och kritvitt. De par-

tier på fågeln som man ska koncentrera sig på

är framförallt "armhålan" och flankerna bakom

vingarna på en flygande fågel. Tordmulen har

en rent vit armhåla medan sillgrisslan har en

mörk fläck här. Fläcken varierar en del i storlek

men sillgrisslan har sällan en rent vit armhåla.

Hela undervingen känns generellt vitare på en

tordmule. Flankerna hos en tordmule är förstås

vita, och det vita går upp längre mot ryggen än

på en sillgrissla. Sillgrisslan har därtill en varie-

rande mängd streck på flanken vilket gör den

mörkare. På en flygande fågel uppfattar man

det sällan som streck utan mer som ett suddigt

mörkare parti.

Tordmule i korthet:
r Kolsvart rygg.
r Knubbig profil.
) Rent vit armhåla.
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