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Enklaste
sättet att
skilja de tre
nya arterna
åt är att
titta på

färgen på

undersidan

okomplicerat, medan ungfåglar och honor är en

större utmaning. Nedan följer några tips om vad
man ska titta efter om man skulle vara lycklig nog

att hitta en rödstrupe. Då honor och ungfåglar av
de tre arterna är väldigt lika varandra fokuserar vi
huvudsakligen på hur man skiljer vuxna hanar åt.

RöosrRuptcsÄttcRRe

Rödstrupig sångare är den av de tre nya arterna
som är absolut mest troligt att man stöter på i Sve-

rige och den är - tacksamt nog - också den lättaste
av de tre att artbestämma i fält.

Det enklaste sättet att skilja arterna åt är att titta
på färgen på undersidan. En rödstrupig sångare

har en tegelröd strupe och bröst som till skillnad
mot de andra två arterna kontrasterar mot vitaktig
buk och kroppssidor. Det vita submustaschstrecket
är oftast bredare än på de andra två, men kan va-
riera. övriga fältkaraktärer - förutom stjärtteck-
ningen (mer om den senare) - är mer subtila och
variabla.

MoLToNrsÄrucnne

Moltonisångaren kännetecknas av en enhetligt
blekare gammalrosa undersida utan den rödstru-
piga sångarens tydliga kontrast mot vit
buk och kroppssidor. Förutom utseen-

det är locklätet det bästa sättet att
säkra en moltonisångare i fält. Både

rödstrupig sångare och rostsångare
har ett ioirt, ärtsångarelikt smick- i

ande, medan moltonisångaren har
ett metalliskt surrande lockläte som

Moltonisångare ruggar till skillnad från de två
andra arterna de flesta vingpennor sent på vintern
vilket betyder att vårfåglar som ses i Sverige har
mestadels nya vingpennor, medan rost- och röds-

trupiga har mer slitna.

nosrsÅHcRRe

Rostsångaren påminner om moltonisångaren i att
den också har en mer enhetligt färgad undersida
utan tydlig kontrast mellan bröst och kroppssidor,
med begränsat vitt längre ned på buken. Färgen

skiljer dock genom att istället för blekt rosa vara
mörkt rödorange. Den grå ovansidan är i genom-

snitt något mörkare grå och iris något starkare röd
än på de andra arterna, men överlappning före-
kommer. Den har i genomsnitt smalast vitt sub-

mustaschstreck av de tre arterna.
Även om rostsångare och rödstrupig sångare

båda har snarlika, mer ärtsångarlika lockläten
jämfört med den tydligt awikande moltonisånga-
ren, så skiljer sig även dessa två åt. Den rödstru-
piga sångarens lock är ett klickande "tek", som

ofta upprepas "tek ..., tek", medan rostsångarens

kan beskrivas som ett torrt, lite rullande "trret".

ST:IÄRTTECKNING

En mycket bra karaktär - inte minst för
att skilja honfärgade fåglar åt - är

stj ärtteckningen, vilket nyligen upp-
täcktes av Lars Svensson när han stu-

' derade skinn av arterna. Karaktären
; kanske är allra mest användbar På

fåglar i handen, men med lite tur kan

påminner om gärdsmygens. Även 4o, s,* man även se karaktären i fält, så försök

sången skiljer; moltonisångaren har alttid att få så mycket foton som möjligt

en snabbare sång i högre tonart.

Bl d: ANTON O A GON(ALVES
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Alla tre arterna har vita ytt-
re stjärtpennor, men röd-

strupig och rostså ngare

har normalt mer vitt på de
yttre stjärtpennorna, med-

an moltonisångare ofta
bara har vitt på spets och

kanter.
Den tyd I igaste karaktä-

ren är dock att rödstruPig
sångare har en diagnostisk
vit kil på den näst yttersta
stjärtpennan, som de två

andra saknar.

Rost- och moltonisång-
are har istället bara en vit
spets på näst yttersta
stjärtpenna n, såsom fågel n

på fotot på föregående
sida. Rödstrupig sångare

kan även ha en mindre vit
kil på intilliggande pennor.

Stjä rtteckningen ä r den-

samma på hanar och ho-

nor, men observera att fåg-

lar i sin första vinterdräkt
ibland kan sakna den vita

kilen.

Rödstrupig
sångare

Rost-
sångare

Hur är det då med de fåglar som

setts på Västkusten? I skrivande

stund har BirdLife Sveriges Rari-

tetskommittd ännu inte Publi-
cerat sin pågående granskning

av fynden. Men i väntan På det
slutliga avgörandet, som troli-
gen kommer senare under
2015, kan vi spekulera lite i ut-
gången.

Det finns totalt tio fynd av

rödstrupig sångare från Bohus-

län, Göteborg och Halland. Hela

fem avfynden ärfrån 2000-talet,

medan de andra fem ärfrån
80-talet.

GÖTEBORGOCH BOHUSLÄN

Det senaste fyndet är den hane

som sågs på Hönö 2013 (se för-
sta artikeluppslaget för bild).

Den utgör också det enda fYn-

det för Göteborgs rapportom-
råde. Dräktmässigt är fågeln en

klassisk rödstrupig sångare med

en begränsad, mörkt tegelröd
strupe som starkt kontrasterar

mot vitaktiga flanker och under-

sida och ett brett, vitt submus-

taschstreck.
Fågeln som sågs vid Hogen,

Tossene, Sotenäs I5 maj 2007
är även den en typiskt tecknad
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KENNETH ]OHANSSON

rödstrupig sångare som utseen-

demässigt är mycket snarlik

Hönöfågeln.

HALTAND

Hallands senaste fynd är en

hona som ringmärkets på

Nidingen 30 maj 2009. Denna

individ är spännande genom att
den saknar vit kil på de näst yt-

tersta stjärtpennorna, vilket in-

Getterön 2002. Blld: MIKAEL NORD

dikerar att det här rör sig om en

rost- eller moltonisångare. De

tvåfärgade (inte helvita) yttersta

stjärtpennorna skulle kunna in-

dikera moltonisångare.

Halmstads hittills enda fynd
är en hane som sågs i en träd-
gård iSnöstorp 7 maj 2006.
Teckningen stämmer bra för en

rödstrupig sångare vilket stYrk-

tes på plats av fågelns lockläten.

Moltoni-
sångare

lllustration: HANS LARSSON

Under 26-28 september
2002 sågs en spännande indi-
vid på Getterön. Den blekrosa

undersidan skulle kunna stäm-

ma in på moltonisångare, men

höstfåglar kan vara vanskliga att
bestämma då ljusa toppar på

nyruggade fjädrar hos de andra

arterna skulle kunna göra att de
ger ett ljusare intryck än under
våren - då de allra flesta svenska

fynd görs.

övRrcnrvup
De övriga fynden från Västkus-

ten har vi inte hittat några foton
på. Det rör sig om en hane som

sågs i Uddevalla 24 maj 20A2

och fyra BO-talsfynd * alla från

Nidingen. Med hela fem fynd
verkar ön vara något av en mag-

net för rödstrupiga sångare!
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