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Småsnåppa och mosnåppa
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@ Ryggen har en vit teckning som ett dubbelt ifyllt V.

O gaOe näbb och ben är svarta.

adarna är en fascinerande fågel-
grupp. Något som utmärker de
flesta arterna, åtminstone de
som häckar på norra halvklotet,

är att de spenderar proportionellt mycket
mer tid av sitt liv på flyttning eller på över-
vintringsplatser jämfört med andra art-
grupper. De besöker häckplatserna under
tillräckliE lång tid för att para sig lägga
ägg och ruva dessa. Redan innan ungarna
är flygga påbörjar de adulta tåglarna flytt-
ningen söderut. Många av arterna utför
mycket långa non-stopflygningar, bland de
längsta som överhuvudtaget registrerats i
fågelvärlden.

EFTERSOM VADARNA FLYTTAR över så gott
som hela jorden uppträder de regelbundet
i större antal även i områden där de inte
häckar. Hos oss i Sverige är småsnäppan

ett exempel på detta. Småsnäppan häckar
från nordnorge och österut längs Ryss-
lands kust ungefär bort till Solymafloden.
Övervintringsområden återfinns i Indien
men framförallt i södra Afrika och under
flyttningen i maj samt juli-september är
den en rätt vanlig men inte så talrik fågel
i Sverige. Den rastar framförallt längs
kusterna men kan även ses i slättsjöar i in-

O Drat<t tecknad i gråbrunt. Rygg med svarta fläckar.
O Vit undersida med tydligt avsatt gråbrunt bröst.
@ Grongulaktiga ben.

landet. I den här texten ska vi titta på hur
man skiljer småsnäppan från mosnäppan.

MOsNÄPPAN HÄcKAR FRAN norra Sverige
och österut hela vägen till Stilla havet. I,ikt
småsnäppan övervintrar den i Indien och
Afrika, men i Afrika ligger övervintrings-
områdena runt ekvatorn. Mosnäppan an-
länder till de svenska häckplatserna under
maj och återsträcket sker i juli-augusti.
Mosnäppan har ett ganska anonymt utse-
ende, dräkten går i nyanser av gråbrunt.
Benen är gröngulaktiga och näbben är
mörk med något ljusare bas. Undersi-
dan är vit med ett tydligt avsatt gråbrunt
bröst. På ryggen kan man ofta se ett antal
täckare som är nästan svarta och sticker
av som mörka fläckar i den annars ganska

enhetliga dräkten. Mosnäppans stjärtsidor
är vita vilket är ett bra kännetecken då den
flyger upp.

Småsnäppan är något mustigare teck-
nad än mosnäppan och ger ett mer brokigt
intryck. Dräkten innehåller i fräsch dräkt
tydliga rosttoner framförallt på bröstet och
ryggens täckare och tertialer. Alltefter-
som dräkten slits blir rosttonerna mindre
tydliga men de försvinner inte helt. På ryg-
gen finns en vit teckning som ett dubbelt

ifyllt ! detta ser man aldrig hos mosnäp-
pan. Benen och näbben är kolsvarta.

BETEENDET Än eru bra ledtråd till bestäm-
ningen av dessa små vadare. Man kan säga

att mosnäppan är lite blyg eller tillbaka-
dragen medan småsnäppan är lite mer
framåt. Mosnäppan väljer ofta att rasta i
små pölar nära vegetation och ofta en bit
från stranden. När den går på en tångbank
med andra vadare går den ofta för sig själv
längst in mot stranden med en långsam
och lite awaktande gångstil. Småsnäppan
å andra sidan springer ofta runt snabbt
mitt ute bland andra vadare i vattenlinjen.
I flykten skiljer sig arterna åt en del i hå11-

ning och kroppsform. Småsnäppan har en
rakare profil medan mosnäppan ofta håller
upp huvudet lite.

Även lätena är ett bra sätt att skilja
arterna åt. Mosnäppan har ett rullande
lockläte som kan bokstaveras "tirrcr".
Småsnäppan har ett enstavigt kort "titt"
som kan vara svårt att urskilja bland de
andra vadarnas läten.

Småsnäppan och mosnäppan är båda
lika stora, eller lika små skulle man snarare
kunna säga. De är tydligt mindre än till
exempel kärrsnäppan. ar

O Brokigt tecknad med tydliga rosttoner.
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