
4

Möte med unga stenknäckar
Coccothraustes coccothraustes (Linné 1758)

Bengt-Olov Stolt (text och foto)

strupe och brunvit undersida med svartbruna
fjäderspetsar” Så skriver Einar Lönnberg i
Svenska fåglar 1927. I detta förnämliga verk
finns en vacker hane av stenknäck avbildad.
Hur ungfågeln med ett helt annat utseende
ska se ut, är det inte så lätt att riktigt se fram-
för sig.

I senare tiders handböcker kan man i några
fall hitta bilder på ungfåglar av stenknäck,
men det är svårt att få bra besked om hur de
unga varierar i utseende. Fågelsamlingarna i
våra museer brukar vara välförsedda med
praktfulla hanar, men exemplar i ungfågel-
dräkt har länge varit en bristvara även där.
En engelsk handbok (Witherby et al. 1943)
visar på färgplanscher hur en juvenil hane ser
ut. Vidare sägs att den unga honan inte har
något svart runt näbben som hanen och att
hon har gråkantade vingpennor som den
gamla honan. Man får också veta att ung-
fåglarna ruggar kroppsfjädrar och vingtäck-
are i augusti. När jag slog upp Sven Nilssons
Skandinavisk fauna hittade jag flera uppgif-
ter. I den första upplagan 1824 var inte så
mycket att hämta. I den andra upplagan 1835
stod följande: ”Ungarna före ruggning:
Panna, kinder och haka gula; ett svart streck

Unga och gamla stenknäckar har
samma typiska kroppsform men där
upphör nästan likheten. När sten-

knäcken ruggar sin ungfågeldräkt byter få-
geln verkligen utseende. Ett parti under näb-
ben som varit svavelgult blir till exempel
kolsvart. Dessutom ser ungfåglarna sinsemel-
lan så olika ut. Med kameran lyckades jag
fånga några på bild vid vårt fågelbord strax
norr om Österbybruk i norra Uppland. Hur
ungar av stenknäck kan variera i utseende
hittade jag ingenting om när jag började leta
i fågelböckerna. Hur länge och av vem ung-
fåglarna matas, sedan de lämnat boet, är det
inte heller lätt att hitta uppgifter om. Jag
tycker därför att de fåglar jag fotograferat kan
vara värda en rapport.

I fågelböcker
Alla fågelintresserade är nog bekanta med en
utfärgad hane av stenknäck. Att honan är ble-
kare och har ett gråvitt parti på vingens arm-
pennor känner också de flesta till, men som-
marens flygga ungfåglar kanske inte alla är
förtrogna med. ”Ungfågeln har ett helt an-
nat utseende med brungult, något grönaktigt
hufvud, brun, otydligt fläckig rygg, ljusgul

Fig. 1. Juvenil stenknäck den 23 juni 2007.
Ungfågeldräktens nästan alla fjädrar kommer att
bytas i god tid inför den stundande hösten.
Pennorna i vinge och stjärt behåller dock fågeln
till nästa års ruggning. I vingen har de inre
handpennorna, som kan ses på bilden, en märklig
i spetsen utsvängd och urnupen form. Fjäderpartiet
har en vacker strukturfärg, som skiftar mellan
blåviolett och grönt beroende på hur ljuset faller.
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Fig. 2. Den här bilden är tagen tidigt på sommaren,
den 17 juni 2007. Färgen på ungens huvud går i
grönt. Ett ljust blått fält syns på vingpennorna.
Föräldrarollen innehas av en gammal hane.

Fig. 3. Bilden är tagen den 1 juli 2007. Färgen på
ungens huvud går i gult. Ett ljusblått parti syns på
vingen. Även här är det en gammal hane som
matar.

från vardera käkroten. Hufvud och rygg hos
han-ungen mer mörkbruna, hos hon-ungen
mer grå. På den hoplagda vingen har hon-
ungen (det står hon-ungen, men nog avses
han-ungen?) redan en stålblå, hon-ungen en
askgrå fläck. Undra kroppsdelarna beströdda
med små rundaktiga svarta fläckar.” I den
tredje upplagan 1858 är texten utökad. Där
står bl.a.: ”Äfven öfra bröstet hos han-ungen
gulaktigt. På den hoplagda vingen har
hanungen redan en stålblå, hos honungen
dessutom en askgrå fläck.”

I det sentida standardverket The Birds of
Western Palearctic sägs bl.a. att ungfågelns
huvud är mer orange, ljusare än de gamlas,
att undersidan är påfallande streckad i brun-
svart och att hanens och honans olika ving-
teckning redan finns där.

Vid fågelbordet
Med dessa kunskaper i bagaget låt oss nu
granska några av de ungfåglar jag lyckats
plåta.

Fotografierna visar att det finns ett stort
mått av variation i ungfåglarnas färg. Detta
är nog inte något att förvåna sig över. Suc-
cessiva förändringar i tillväxt och mognad
sker under tiden från det att ungen lämnar boet
fram till dess att ungfågeldräkten har bytts
mot den vuxna fågelns i slutet av sommaren.
Det vore kanske konstigt om inte denna pro-

cess också avspeglade sig i fågelns utseende.
Låt oss hålla oss till färgen på huvudet och
till färgen på den hoplagda vingen. Vi finner
då att färgen på huvudet kan skifta mellan
olika nyanser eller blandningar av grönt, grått,
gult och brunt. När det gäller färgen på den
hoplagda vingen så är den av intresse efter-
som armpennefältet används för könsbestäm-
ning, askgrått hona, blåsvart hane. På bil-
derna, av de flesta ungar jag fotograferat, kan
jag inte se någon tydlig sådan skillnad.

Fig. 4. Huvudet på den här ungen är ljust brungult.
Bilden togs den 4 augusti 2006. De mellersta
vingtäckarna visar ett vitt band och de större
täckarna ett brett grått band. På vingen syns ett
ljust blått fält. Frågan är vad den blå färgen
kommer ifrån. Kan det vara det ljusgrå armpenne-
fältet som får en blå ton hos den unga fågeln?
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Fig. 6. Här ser vi en unge med hela huvudet och
hakan i lysande gul färg. Bilden är tagen den 30
juni 2007.

Fig. 7. Här har vi en påfallande grå unge, möjligen
med en aning gult i pannan. Bilden är tagen den 1
juli 2007. Då sågs tre ungfåglar, två grå och en
gul, samtidigt under fågelbordet.

Fig. 5. Denna unge sågs följa en
gammal hane, vilken också
matade ungen ganska sent på
sommaren, den 17 augusti 2004.
De större vingtäckarna lyser vita
som på gamla hanar. Ungen har
brun färg på huvudet, svart tygel
mellan öga och näbb och svarta
vingpennor med lite blåviolett
glans. Inget ljust armpennefält.
Utseendet stämmer bra med en
ung hane.

Fig. 8. Ungen på denna bild har ett närmast
gulgrönt huvud och ett ganska ljust blått fält på
vingpennorna. Man ser också att ungfågeldräktens
fjädrar inte ger fågeln en lika skarp konturlinje,
som den gamla hanen har. Bilden är tagen den 23
juni 2007.

Fig. 9. Här ser vi åter en gammal hane med en
ungfågel i släptåg den 29 juni 2007. Ungens huvud
är matt brungult. På vingen lyser en ljusblå färg,
mycket ljusare än hos den ledsagande hanen. I
förgrunden lystrar en hane av grönfink.
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På riksmuseet
För att få klarhet begav jag mig till vertebrat-
sektionen vid Naturhistoriska riksmuseet.
Göran Frisk visade mig tillrätta i samlingen
av fågelskinn och i sektionens bibliotek. Av
juvenila stenknäckar fanns i den svenska sam-
lingen fyra hanar och en hona. I utländska
samlingen fanns en ungfågel av vardera kö-
net. Märkligt nog var de skinnlagda ung-
fåglarna alla nästan lika till utseendet, från-
sett armpennefältet på vingen. Detta var så
gott som svart, med en svag skiftning i mörk-
blått, hos han-ungarna och askgrått hos hon-
ungarna. I samlingen lägger man numera den
ena vingen utfälld och då kan man lätt se att
ytterfanet på honans armpennor har en längs-
gående grå eller gråvit rand. Jag vred och
vände på vingen för att få olika belysning men
jag kunde inte se någon blå skiftning i denna
gråvita rand.

Hur kommer sig nu detta, att de levande
fåglarna också på bild tycks äga en större
variation och livligare färgteckning än de
skinnlagda? Med tanke på äldre handböckers
ofta noggranna dräktbeskrivningar beslöt jag

att kolla vad som kunde stå i de gamla klas-
siska verken av Heinroths och Naumann.

I Naumanns verk står bl.a. att ungens hela
huvud och hals är ljusgula, ofta med vacker
svavelgul färg under strupen och ögat. Den
unga honan har dock inte lika vackert gult
huvud, bröstet är starkare fläckat och det vita
vingbandet är starkt tonat i askgrått. Rygg och
skuldror är matt chokladbruna med fjädrar-
nas rötter grågula, vilket ger en blandning av
dessa båda färger. Naumanns beskrivning är
mycket utförligare än de detaljer jag här åter-
givit. Den är den mest detaljerade, av dem
jag läst, dessutom tidig. Den upplaga av Nau-
mann jag haft tillgång till är bearbetad av en
lång rad experter. En helsidesfärgplansch vi-
sar båda könen vintertid samt en ungfågel på
sommaren. Ungens hoplagda vinge har
samma teckning som den gamla honan med
ett askgrått fält både på arm- och handpennor,
men honans askgrå färg är hos ungen återgi-
ven med en svagt blågrå anstrykning. Inget
kön anges för ungen. Jag hittade heller inget
om variation i utseende mellan ungar av
samma kön.

Fig. 10. Vinge från en ung hona av stenknäck i riksmuseets samling. Fynddatum är den 11
juli 1992. Vita fält som bildar vingband finns på handpennor och på vingtäckare. På
armpennornas ytterfan finns längsgående ljusa stråk. På en hoplagd vinge bildar de ljusa
stråken ett askgrått fält hos honan, ett nästan svart eller stålblått fält hos hanen.
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Fig. 11. Vingar från stenknäckar i riksmuseets samling. Till vänster samma unga hona som i figur 10.
Till höger en ung hane.

Fig. 12. Två unga stenknäckar i riksmuseets samling. Den övre fågeln är en ung hona, den undre fågeln
en ung hane. Märkligt nog såg alla ungfåglarna i museets samling ungefär likadana ut, om man bortser
från färgen på vingens armpennefält.



9

Oskar och Magdalena Heinroth födde
själva upp ett stort antal fåglar och deras med
fotografier dokumenterade beskrivning av
mellaneuropeiska fåglars utveckling från ägg
till vuxen ålder är förmodligen unik. Om sten-
knäcken anför de, att könen kan man skilja
på färgen på armpennornas ytterfan redan när
ungarna lämnat boet två veckor efter kläck-
ningen, blåsvart hos hanen, grått hos honan.
Bröstet är grövre fläckat hos bröderna än hos
systrarna. En komplikation är att på sten-
knäckarnas färgplansch ser man på hon-ung-
ens hoplagda vinge inget askgrått fält men
ett blått, som på flera av mina bilder.

Heinroths skriver att ungarna lämnar boet
hoppande vid ungefär två veckors ålder och
kurar på de närmaste grenarna. Det händer
att de sveps ned på marken av blåsten vid stor-
migt väder. Till skillnad från grönfink och
hämpling följer stenknäcksungen länge sin
vårdare, sannolikt följer de också föräldra-
fåglarna ute i det fria. Efter ungefär 6–7
veckor börjar ruggningen av ungens kropps-
fjädrar.

I Glutz utförliga handbok nämns en an-
nan intressant sak, att en hona i mänsklig vård
efter åtta år för varje ny ruggning fick allt
blekare kroppsfjädrar och att kinder och bak-
huvud blev vita. Att det finns påfallande bleka
utfärgade honor, har jag lagt märke till även
vid vårt fågelbord.

Reflektioner
Fågelböckernas beskrivningar av unga sten-
knäckar går delvis isär och de ger ingen en-
tydig bild av hur ungarna kan variera sinse-
mellan. Att bestämma ungfåglarnas kön är
inte alldeles lätt om man inte har fågeln i han-
den och kan granska armpennornas teckning.
Eventuellt är det knepigt även då, med tanke
på armpennefältens skiftningar i blått. För att
få en säker könsbestämning behöver man
kanske en droppe blod och modern
laboratorieteknik. De ungfåglar vi ser, från
det de lämnar boet till ungfågeldräkten ruggas
någon månad senare, kan uppenbarligen se
olika ut. Fågeln har vid denna ålder knappast

något behov av att visa om den är hane eller
hona. Det kanske till och med är bra, att den
inte gör det, för att undvika konflikt med
revirhävdande häckfåglar. Däremot bör ungen
ha en fördel av att bära en kostym som ger
bästa möjliga skyddande likhet med omgiv-
ningen. På mina bilder är fåglarna öppet ex-
ponerade vid fågelbordet, men i trädens löv-
verk är situationen en annan. Där smälter de
bättre in i miljön. Skyddande likhet är något
som den uppländske konstnären Bruno Lil-
jefors fäste stor vikt vid i sin konst. Redan i
boken Ute i markerna, som kom 1912, visar
han med reproduktioner av sina konstverk
flera goda exempel på detta. Han var ju en
mästare i att se och återge hur miljöns möns-
ter och färger återspeglades i djurens dräkter.
Kanske är det något liknande med stenknäck-
ens ungar. I miljön kring häggens eftertrak-
tade blåsvarta bär finns den unga stenknäck-
ens alla färger. De återkommer i häggens ti-
digt nedfallande gula, bruna och rostfärgade
blad, i grenarnas askgrå lavar och i solblänket
i trädkronornas gröna lövmassor. Ungfågelns
fjädrar är lösa i strukturen och har ofta mer
än en färg, kanske nöts och bleks de under
sommarveckorna. De lösare fjädrarna ger en
oskarp kontur, som gör att fågeln bättre smäl-
ter in i omgivningen. Det är många färger,
som trängs i miljön och i den juvenila sten-
knäckens fjäderdräkt dessa korta sommar-
veckor, då färgspelet är så fascinerande.

Som alltid när man börjar nysta i en fråga
uppstår nya spörsmål. Hur mycket av ung-
arnas utseende beror på olika kön, på olika
ålder, på olika stadier i ruggningsförloppet,
på individuell variation, på den föda de äter,
på förekomsten av strukturfärger? Hur är det
med föräldrarollen? Hur stor del av mat-
ningen och omsorgen om ungarna, när de
lämnat boet, faller på hanen? Även om båda
föräldrarna matar ungarna i boet, så matar
hanen även honan under ruvningstiden. Han
är nog den av föräldrarna som är mest van att
mata. Om en andra kull läggs är det kanske
bara hanen som är tillgänglig för att mata re-
dan utflugna ungar. Den självkritiske Oskar
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Heinroth skulle nog ha sagt: ”Was man denkt,
ist meistens falsch. Aber das, was man weiss,
ist richtig!”. (Vad man tänker, är för det mesta
fel. Men det, som man vet, är rätt!). Citatet är
hämtat ur en bok om Berlins Zoo, där Hein-
roths arbetade (Klös 1969). Det mesta åter-
står att bevisa!

Tack
Göran Frisk, Naturhistoriska riksmuseet,
Stockholm, bistod med värdefull hjälp i mu-
seets samling. Thord Fransson, Ringmärk-
ningscentralen, Göran Brohede, som kan da-
torer, och fru Görel Stolt har alla på olika sätt
varit till stor hjälp.

Referenser
Cramp, S.(ed). The Birds of Western Palearctic.

Vol. VIII. Oxford University Press. 1994.
Glutz von Blotzheim, U. (ed). Handbuch der

Vögel Mitteleuropas. (stenknäck sid 1181-1228
i Band 14/II) AULA-Verlag, Wiesbaden 1997.

Heinroth, O. & M. Die Vögel Mitteleuropas in
allen Lebens- und Entwicklungsstufen photo-

graphisch aufgenommen und in ihrem Seelen-
leben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet.
Unveränderter Nachdruck Frankfurt/Main und
Zürich 1966. (Stenknäck: Band I sid.213-215.
Originalutgåva, Berlin 1924-28).

Klös, H.-G. Von der Menagerie zum Tierparadies.
125 Jahre Zoo Berlin. Berlin 1969.

Liljefors, B. Ute i markerna. Stockholm 1912.
Lönnberg, E. Svenska fåglar. Vol. 1. Stockholm

1927.
Naumann, J. A. & J. F. Naturgeschichte der Vögel

Mitteleuropas. Neu bearbeitet, 12 band, Gera-
Untermhaus 1897-1905. (Stenknäck: Band III
sid. 266-272. Tidigare uppl. Leipzig 1820-
1844)

Nilsson, S. Skandinavisk fauna. Foglarna, Lund
1824. Ny omarbetad uppl. Lund 1835. 3:e uppl.
Lund 1858.

Witherby, H. F. et al. The Handbook of British
Birds. Vol 1 (rev. 1943) London 1952.

Bengt-Olov Stolt
Norrtäljegatan 6a
753 27 Uppsala

Finns det egentligen några regler för vilka hjälpmedel man får lov att använda när man skådar
fågel? De som studerar fladdermöss använder sig av ultraljudsdetektor och kryssar de arter som
registreras av detektorn, trots att ljudet blir förvrängt och ganska olikt originalet. Med parabol
hör man det korrekta ljudet – men mycket starkare. Illustration: Daniel Tjernberg


