
UT OCH LETA
IBERISK GRANSANGARE
Iberisk gransångare observeras allt mer regelbundet i Nordvästeurop4
även om det i Sverige bara gjorts fem fynd. Det finns en utbredd allmåin
uppfattning om att iberisk gransångare "mest dr ett mellanting mellan
gran- och lövsångare". Tlrvåirr kan vi bara konstatera att det är en kor-
rekt uppfattning - iberisk gransångare dr sannerligen en utmaning!

rEXr Magnus Ullman & Mattias Ullman

'ffi berisk gransångare Phylloscopus ibericus

ffi uppmärksammades från och med slutet av

iffi 1990-talet när formen upphöjdes till egen art

ffi från att ha betraktats som en ras av gran-
tfrfr sångare Phylloscopus collybita. Den häckar
...i i ett litet område i sydvästligaste Frankrike,
på Iberiska halvön och längs kusten av Nordväst-
afrika. Beståndet på Iberiska halvön har beräknats
till 350 000-850 000 par och i Frankrike till under
5 000 par.

Efter hand upptäcktes arten vara överraskande
regelbunden i Nordvästeuropa, sannolikt bero-
ende på att den är en långflyttare som övervintrar
i tropiska Västafrika. Förutom i Sverige föreligger
fytrd i Finland (3), Polen (+), lanmark (5), Holland
(+2, bästa år 2010 med 6 ex.) och Storbritannien (63,

bästa är 2OI7 med 10 ex.; är 2OI5 genomforde ett
par två lyckade häckningar). Däremot saknas ännu
observationer i Norge.

En stor majoritet av fynden i Nordvästeuropa
har gjorts under april och maj, i Sverige till exempel
16 april - 20 maj.

rönvÄxllNG I SVERtcE ligger närmast till hands
med gran- och lövsångare. Generellt påminner
iberisk gransångare i byggnaden mest om gran-
sångare: lite mer satt än den något mer långsträckta
lövsångaren, och inte heller antytt långstjärtad och
storhuvad som denna.

Vad man förhoppningsvis kan reagera på i fält är

en "gransångare" som verkar lite mer kontrastrik än

vanligt, med ett ljusare ansikte, en ljusare, vitaktig
undersida och en grönare, renare ovansida med
viss lyster. Med andra ord: en "gransångare" med
färgsättning likt en lövsångare.

Viktiga karaktärer hos typiska iberiska gran-
sångare:

u Ögonbrynsstreck citrongult från framkan-
ten till strax bakom ögat, ofta gulast framför ögat

men ibland gulast ovan ögat (färglöst gråvitt i
bakkanten).

,,,. Ögonbrynsstrecket går vanligen långt fram i
pannan där det ofta är ganska brett och distinkt.

"''. Örontäckarn a år ganska ljusa och framför allt
ljusnar de successivt framåt så att det blir endast

en antydd kontrast mot strupens sida eller ingen
kontrast alls.

*.. Ögonringen endast svagt tecknad under ögat.
iiil, Inre delen av undernäbben (cirka l/3-del) är

ljus (brungul), medan näbbkanterna har samma

ljusa färg nästan fram till näbbens spets.

$" Ger ofta ett mer långnäbbat intryck än gran-
sångare.

;. Handpenneprojektion tämligen lång ofta
7O-BO procent av tertiallängden, det vill säga unge-
fär mitt emellan gran- och lövsångare.

iir. Slår regelbundet neråt med stjärten likt gran-
sångare.

NEDAN röuen EN utförligare genomgång av dessa

karaktärer. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att
ingen karaktär är unik för iberisk gransångare

- vilken egenskap som helst kan delas av gran- och
lövsångare. Man bör alltid ta höjd för variationer
hos alla tre arterna.

i'ri

:i, Ogonbrynsstrecket skiljer vanligen ganska tydligt
gentemot gransångare tack vare den citrongula
fårgen. Gransångare har ofta ett färglöst ögonbryns-
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streck men det kan också vara lite varmare fårgat,
normalt med en brunaktig ton i det gula, men i vissa

fall tydligare gul likt iberisk. Lövsångare har oftare

ett ögonbrynsstreck som liknar det hos den iberiska.

i .,'

i:. FIos iberisk gransångare är ögonbrynsstrecket

ofta ganska långt och brett i framkanten, ibland når

det pannan och ibland går det (smalt) runt pannan.

Gransångarens ögonbrynsstreck smalnar för det

mesta av i framkanten och "försvinner" innan det

når pannan. Också när det gäller ögonbrynsstrecket

är lövsångaren oftare mer lik den iberiska.

, 
j 

,r,.

,:i. Ljusa örontäckare karakteriserar iberisk gran-

sångare och bidrar till artens öppna, ljusa ansikte.

Hos de mest typiska individerna är övergången till
strupens sida nästan helt utan kontrast. Liknande
kind kan ses hos löv- och gransångare, men vanligen
är deras örontäckare något men tydligt mörkare än

strupsidan, ibland med en svagt mörkare inramning
av örontäckarna.

Hnr

.,*. Gransångaren har som regel en tydlig ögonring
under ögat - ett gott kännetecken för arten. Hos de

båda andra framträder ögonringen betydligt svagare

eller inte alls. Även ovanför ögat har gransångaren

ofta en tydligare ögonring än de båda andra, men

det är ändå så pass vanligt att den är svag även hos

gransångaren att det inte är en pålitlig karaktär.

','t 
.,,j

:i Näbben hos iberisk gransångare är karakteristisk:
tämligen mörk med en ljus innerdel av undernäb-
ben och ett smalt ljust stråk som skjuter fram som

en spets längs näbbkanterna och nästan når näbb-

spetsen. En gransångare har vanligen en mörkare

näbb än iberisk: grundfärgen är svartare och det

ljusa partiet är mindre eller saknas. Lövsångare har
vanligen en ljusare näbb än de båda andra arterna
och den gula färgen är dessutom renare och tydli-
gare/djupare gul.

,t 
-'

i:'. Iberisk gransångare ger ofta ett aningen mer lång-

näbbat intryck än gransångare, ibland är näbben

ocksåaningengrövre.Skil1nadenärintestoroch>
överlappning förekommer, men notera att många

gransångare har en avgjort liten näbb. Lövsångarens

näbblängd är ungefär som hos iberisk.

ttt..t

.' Iberiska gransångarens handpenneprojek-

tion hamnar någonstans mitt emellan gran- och
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lberisk gransångare. En mycket typisk individ. Ögonbrynsstreck tydligast citrongult ovanför
och strax bakom ögat, även viss gulton framför ögat medan den bakre delen är färglöst
gråvit. Ljust brungutt löper längs näbbkanterna nästan fram till spetsen. Ögonring framträ-
der knappt under ögat. örontäckarna övergår utan kontrast i strupens sida. Rygg med viss
grönaktig ton. Undersida vitaktig med gultonade flanker. Fötter mellanbruna. Handpenne-
projektionT8 procent av tertiallängden. Spanien L5 april 2018.

lberisk gransångare. Ögonbrynsstreck citrongult till strax bakom ögat; når dessutom ända
fram i pannan. Ögonring framträder endast svagt,/diffust under ögat. Örontäckarna övergår
utan kontrast i strupens sida. Vit undersida, gulaktiga flanker och dessutom ännu lite
varmare orangegul på halsens sida under örontäckarna. Ben och fötter karakteristiskt mel-
lanbruna. Spanien L5 april 2018.

FOTO: MATTIAS ULLMAN

vÅn r'ÅcnlvÄnln I r.2or9 51



lövsångare. Även om detta i fält kan vara ett ganska

vansklig mått att bedöma kan det trots allt vara en

rätt pålitlig indikator och speciellt när det gäller att

fastställa att en misstänkt fågel i själva verket är en

gransångare (påtagligt kort handpenneprojektion)
eller en lövsångare (påtagliE lång handpennepro-
jektion).

Iberiska gransångare från den södra delen av

utbredningsområdet har dessutom aningen kortare

vinge än nordliga (i snitt drygt en millimeter kortare

hos hannar) med en handpenneprojektion som

närmar sig gransångare.

,:i. Både gransångare och iberisk gransångare slår re-

gelbundet lätt neråt med stjärten. Det kan förekom-
ma också hos lövsångare men är mycket sällsynt.

SYFTET MED DENNA genomgång är mest att upp-
märksamma vad man ska titta efter om man är på

jakt efter iberisk gransångare. För att sammanfatta:

i' ljust grundutseende på grund av ljus kind, ljust/
gult ögonbrynsstreck och vitaktig undersida,

ii ovansida med grön eller mossgrön anstrykning,
i. mellanbruna ben och fötter,
iu handpenneprojektionens längd mellan löv- och

gransångarens.

EFTERSOM LöV. OCH GRANSÅNGARE KaN låNA vilKCN

som helst av dessa karaktärer är det viktig att den

fågel man misstänker vara en iberisk gransångare

uppvisar så många användbara kännetecken som

möjligt. Ovanstående är bara en början men räcker

knappast för säker artbestämning. För det krävs att

man hör fågeln och helst lyckas spela in den. Både

lockläte och sång är artskiljande.
Locklätet är ett tunt, kycklingpipande, nedåt-

krökt tjeu, så pass väl skilt från vanliga gransångares

lockläte (uppåtkrökt och mer visslande) att det inte

ens är säkert att man associerar till gransångare.

Även lövsångare har ett tydligt uppåtkrökt och

dessutom antytt tvåstavi$ lockläte.

Iberiska gransångarens lockläte är aningen ut-

draget, inte snärtigt som hos gransångare, dessutom

lite mjukare och kan associera till grönsiska eller
sävsparv. Ibland kan det också påminna om ett iihp

a la halsbandsflugsnappare eller sibirisk gransång-

are (rristis).
Sången liknar gransångarens men innehåller fler

element. Dels förekommer gransångarens salt sill

salt si//, även om den iberiska ofta bara sjunger salt

salt salt salt. Dessutom ingår ofta ett hoppande/
hackande i högt tempo som låter lite som trudelutt

eller trudelutt-lutt-lutt och som awiker helt från

salt-delen. Mellan dessa stoppas ibland ett enkelt

eller upprepat, stigande rsi eller tsui in. trn typisk

lberisk gransångare. Mer dämpade färger med ögonbrynsstreck citrongult framför till strax bakom

ögat; nåi ganska långt/tydligt fram mot pannan. Ögonring under ögat knappt synlig. Örontäckarna
övergår utan kontrast i strupens sida. Näbb ganska mörk men ljust parti löper mot spetsen längs näbb'

kanterna. Undersida vit (verkär grönaktig på grund av reflex från grönskan) med stort varmgult parti .

längs sidan. Handpenneprojektion 72 procent av tertiallängden. Marocko 6 -"rt rol3;o, 
T4AGNUS uLLt\,tAN

lberisk gransångare. En

ganska mörk och mustigt
färgad individ. Ögonbryns-
streck tydligt gult till strax
bakom ögat. Näbb ovanligt
mörk, ändå gulaktig längs
näbbkanterna nästan till
näbbspetsen. ögonring
nästan lika tydlig som hos
gransångare. Örontäcka rna
övergår utan kontrast i

strupens sida. Ovansida
livligt grönaktig. Under-
sida knappast rent vit men
gulaktig längs sidan och
speciellt på undergump och
undre stjärttäckare. Ben
och fötter ganska mörkt
mellanbruna. Marocko 6
mars 2OL8,

strof kan låta salt salt salt salt salt tsui tsui trudelutt-
Iutt-lutf, men de båda sista elementen kan kastas om

eller utelämnas helt. Båda arterna skjuter då och då

också in ett lite kärvt trr trr i sången.

S p e c i ellt det ho p p an de / hackand e trudelutt-lutt -

Iuttkanvara värt att lyssna efter för den som tror
sig ha att göra med iberisk gransångare.

UrMÄRKTA TNSPELNINGAR FINNS på

wl,vlnrxeno-cånto"org. Sök pä rhylloscopus ibericus

och mängder av inspelningar av både sång och lock-

läten kan spelas upp. ar



FOTO: MAGNUS ULLMAN FOTO: MATTIAS ULLMAN

lberisk gransångare. Vackert grön-gul-vit med en färgsättning som kunde
passa för lövsångare. Ögonbrynsstreckets färgsättning bra för iberisk gran-
sångare, men inte lika långt i framkanten som hos en typisk fågel. Den ljusa

kinden som utan kontrast övergår i strupsidan typisk för iberisk. Ljust mel-
lanbruna ben kan passa för iberisk och lövsångare. Även i denna vinkel syns

att handpenneprojektionen är för kort för lövsångare. Marocko 6 mars 2018.

lberisk gransångare. Ganska svagt gul i ögonbrynsstrecket och därför skulle
man förmodligen inte reagera för denna fågel i Sverige trots grönaktig ovan-
sida, ganska ljusa örontäckare med svag kontrast till stupsidan, vit undersida
med rejäla gula inslag och en handpenneprojektion som stämmer bra för ibe-
risk. Hörde man den sjunga skulle förmodligen alla bitar falla på plats - men
man ska inte vänta sig att alla iberiska är urtypiska! Marocko 9 mars 2018"

lberisk gransångare, verkligen en blandning av löv- och gransångare. Denna
fågel är livligt gul med vitaktig undersida och har dessutom ljusa ben - som

en lövsångare. Samtidigt är näbben mörk och handpenneprojektionen kort
- som hos en gransångare. En sådan här fågel i Sverige bör undersökas
närmare, speciellt med tanke på rätt svag ögonring under ögat och ganska

kontrastlös övergång örontäckare-strupsida. Marocko 9 mars 2OL8.

Gransångare. Ytligt sett lik iberisk gransångare men generellt för murrig i

färgsättningen. Även om de flesta enskilda karaktärer är ok för iberisk bör
tydlig ögonring under ögat samt kort och rätt mörk näbb (verkar lite ljus
eftersom den ses underifrån) mana till försiktighet. Det gulaktiga i ögon-
brynsstrecket och på kroppssidan mer dämpat och mindre citronfärgat än

hos iberisk. Handpenneprojektion cirka 62 procent av tertiallängden, väl kort
för iberisk gransångare. Skåne 6 april 2OO7-

Lövsångare. En fågel som i denna vinkel vore lätt
att bestämma till iberisk gransångare även om
mycket gurlaktigt på näbben och inte minst de
mörka, kontrasterande örontäckarna borde få en

varningsklocka att ringa. Den långa handpennepro-
jektionen (88 procent av tertiallängden) och det
stora avståndet mellan de tre längsta handpen-
nornas spetsar visar emellertid att fågeln är en
lövsångare. Marocko LO mars 2018.
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