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I höstas publicerade
Lars Svensson två

artiklar med nya rön om
sångarna som vi kallat
rödstrupig sångare,
Sylvia cantillans.
En första splitt skedde
redan zotz då rnoltonisångaren blev en egen
art. Efter Taxonomi-

kornmittdns beslut i
april har vi tre arter vi
måste kunna bestämma.
TEXT: rARS SVENSSON
PRL-5ENTATION : MAC NUS COREtt
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r5KEN ÄR sroR aft jag vid clct hiir hget bctrrl<_
tils som en cxtrcnt splittcr.. L,iter :rtt h:r v:rnt

I,,1 r k.r gr'.rd

i
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Irl.r r rdr

J r)i r- lr(rF,r:r it,il\ir r ril

ar-c, tal gafl ugsn app:r re, sa xiru lså n gi1 re, nr acch

i

a
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sång:rrc, hercles:ing:rre, bruntrast och sr,.arthllsacl
rlasr blivit eslra :trtel 1a, il:i sliir jeg till rlcd en
r-rppclelning :rv rirclstrupigu s:insaren i tre :lrter.
"l{r,rka cr gr,rbb:rr-, nLr laclclar han onr!"
ttr.r. iurrr rönsvan vill jag docl< siiga, :rtt j:lg sont
texonon't i grr,rnden lir konscrr':rril. f ag vill
:rvva kt:r riitt mvc kcr sanrstrirn miga fo rsk rr i n gsresultat inn:rn jng fiirord:lr LrppclcIning (eIIc,r
iör:rindring, clet behiiver lu inre allricl riir:r sis oil
en uppclelning). Och bara genetisl< skillrr:rcl tvcl<er
:itminstone inte jag clnger. Det frir .rllt firrn:,rs
rner :ttt f:r p:i sout skillnaclcr: r till exerupel clr:ikt,
proporrioneq läten ellcr. bcteenclen.

Tiilbakn biie

Nlcn

nrL

lr

grillcle dc't allts:i rc)dstrupiga sårgar.en.

Sri hrir gick clet till. ltalienaren N{:,rttia Brambillir
clolttorcradc p:r cn stuclie ev rt)clstrupiga sringercns vlrirtion i It:rlien 1007, och tillsirntmarrs

nred flera itelicnsltrr
racl uppsrfser

mcdfiirlattlre

sl<rer,. Iran

cr.r

oln:rrten frrir nritten ar.?000 raier

trll 20 12. \lan

l<an 1r-rgnr sirga am ciet irr L3rarnbilla
och h:rns nrcdforfatrare sorl lagt grunclen rill clcn
fiiriinclrlcle sr.n pii rciclstnrpiga s:rngarcn sonr r-nr
iir ctt f:rkturr.
NIerr rcclilr ticlisarc r.ar span joren Clabriel

Ciarg:Lllo inne prl sprirct rttt nroltonisålsrrren \ri1r
s:ir;rriiglacl. Moltonisårrg:rrc l<all:rs ju clen art i
Itomplercr sour frriutst levcr pii cle stor.rt ii:rrna
r viistr:r \,lcclelhavet. I lan stuclerrcle for.mcr p:i

\,lalkrrce och l<onr '1 99'1 fr:rr till att blancl annat
locl<lirtc, hanclrrll<t oclr ruegning sl<ilclc srg:it
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rirclstrupiga s:ingarc. I bol<en .Sy/r,irl
1 skrcv rills:rnrnrans mcd
Hacloranr Shirihai och genetikeln Andreas l'Iel
big, gicl< nran sä l:ingt att ntan foreslog :rtt ntoltonisångaren och roclstrupiga siing:rrcn r.:rr två
så kallacle allospecics (clet lirrns insen bra svensl<
leInt'. L)(lt.l rrrrrcl..ir'.ilI (l( .]lt\.1;l\ \.1t.l I\it ltiil'
st:icnclc iollner (:rr:ter, pOpr-rlatio|er, rtrg:ItisIner)
som anlxg,t vissrr siirdr:rg och son.r levde :itskilcle
geografiskt (:rllopatliskt). mccl pirfiiljcl ett m:1n
sorn han 200

inte kunclc avgii,ra orn de

liitt sl<ullc bebland:r

sig

r,arandra onr cle rnijttes eller orn rcproduk-

tionsspilrr:ar: h:Lclc

uppstått. M:rn k:ursl<e kan

ltalle det för två "smä:Lrtcr", det

vill

s:ig:L l<ansl<e

n\,:lrt sri sakt:r p:i viig. ArtLrilclning skcr jr-r inte
rii cr cn natt.
Och i riitn isans namn ska siigas ett långt iiire
Car gallo bcsl<rev clen it:rl icnske oln itologcn
en
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C)rlanclo rcclen 1937 moltorrisringaren från Sarclinien och nofcracle att den h:rdc andra färgcr ocl.r
ctt irvr.ikanclc surrande eller srnattrande lockliite.

ungcfiil som en giirclsml'e. De ijvriga populaticr

SVETJKA RöDSTRUPÄR
Det första svenska fyndet

ncnra i kotnplexcr har srlack:rnclc locl<läten ocl'r

av "rödstrupig sångare"

skiljcr sig således clircl<t p:i dett:r.

gjordes på Utklippan den
z8 ma1t967. Det gällde en

&4*lter':isångarerl ett f.:ktLirn

Moltonis:in garen av vikcr Lrtaiver på lock l,itet
iiven genom att i handriikt (åtnrinstone p:i r.airen
och somm:rr-cn) ha gamrnalrosa (laxskiir) under-

zk hona och fågeln finns
i NRM:s samlingar, så

en säker artbestämning

enligt den nya ordningen
ka

n göras. Tota

lt

ha r

det

fiirg iir
r:itt jiinrnt fordelacl p:i hela

till och med

unclcrsiclan. IJar:r buknritteu

"rödstrupiga sångare" här,

och undre stjiir:ttäck:rrna är
r, itaktiga. Det r.it:r su[.r

rÄLur nx:s

sicla, och clenna

r.n

nstaschstrecl{et

ä

2o12 setts 70

hälften på 2ooo-talet.
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rÅctrculotn
Planschen i Fögetguiden blir

åd[11.i

n00sTRUPte sÅNCÄnE

ett tidsdokument, från tiden

ii{Js

_F

rödstrupig sångare. En ny
plansch lärvara på gång.
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l\*

lttler

Fabbri,

E.

& Randi, E. (zoro) What are
we dealing with? An explicit
test reveals different levels
of taxonomic diagnosabi_

lity in the Sylvia cantillans
species complex. l. Orn.,

151:3o9-3j5.

.

Cargallo, C. (1994) On the
taxonomy ofthe western
Mediterranean islands

populations of Subalpine
W

arbler Sylvi a

Bull. Brit. Orn.

ca

nti I I a ns.

Cl.,r4:3t_36.

r 5hirihai, H., Cargallo,

Helm, London.

o Shirihai, H. & Svensson,
L.

(in prep.) Handbook

of

Western pa I ea rctic

Bi rd s.Vol.
t. Passerines. Helm, London.
Svensson, L. (zor3a) A

.

taxonomic revision of the
Subalpine Warbler Sylvia
cantillans. Bull. Brit. Orn. CI.,
133:240_249.

.

Svensson,

L.

(zor3b) Sub-

alpine Warbler variation
and taxonomy. British Birds,

to6:65t-668.

2/2OI4

xlbistriii!a

irsi
u1r

!rdcrlill

dilt
,.;JF"

.ri

.:;{

].;-ft

',t1,;,

-.";d

:

rii

ad.

srralt. Och utöyer dct karal<teristrska
lockliitct
skillcr ävcn sången i jämfiirclse
rrl".1

sy

viktig uppräckt glorclcs. Alla ganla
östlig:t
riiclstrupar h:rr en smal vit
kil innanfijnt"fä p:i
n:ist yttersta sti:utpeun:rn, medan
err

.lr;;;;;::;;,

.;; ;,,

\.il

lregr.;in.rr.l rrll Vallort..r,
K,rr.iln oclr
Sardinie n, men det visacle
sig art den även var
rid.r rrrhn.dd p.r dt.r iralicn.[.
i"r,lr,,rl.r, t,]r,nf,r.
a llt i l
's...1rr u..lr f nrilir R'omagna' det vill siiga i

norr:r

h.rv:rn.

Men resten

eJå?

I)en resrerandc delen ay riidstrupig:r
s:ingarens
areal, secian den i Sycleuropa
centralt utbredda

moltonisångarcn

clr:agits ifrån, blev .rr rr.ra
sammanhängande område,
från Spanicn oclr "j
Marocko i viister till västra Tr:rkier
i öster. Och

drr löre[rlle r \orn onl är.r..rlcn
ir.l, .,f
frll klrlrigr rrsnörpr p.r mirrerr.
f

.f|.,

I

"rr,

(]enetiskr skilde cien
viistr:r h:rlv:rn kr:aftigt
fi:ån den östra (3,7 pr:ocent).
Mcn Brambilla

med
flera tvekade äncJå att dela
upp i fler än rv:i arter.
Man tvcktc :rtt utseendet I:

östliga var t;r."rr"r,

..i,;"::i,;:::tlT.:r'.T::i*

som svåra att skilja åt. Man
förutsl<ickade att en
ytte-rligrrc uppdeL.ring tedde
sig l.girk på lr;;i,
av den kur-rskap r.nan hacle,
men trlan valde att
avvakta. Vart de syclitalienska
f:igl:rrr.ra skuller
v,.r.k.rde ,är.,kilr

rklarr. Dc ,r.J d.;:;'l€,

vår

skilja från clc v:istliga.
f)et var när: undertecknacl rryligcn
granskade
sl<innsamlingar i friimst T,.irrg,r.l
N.* V.ri ,.r-l

ung: rrde gu lhJ m pl ir rg. DJ rri
I I f.r rr rr Br. n, t.,
ll.,
rned f'lera att moltonisår.rgare
n skilcle sig genetiskt
'^'
fr:rrr restt.n ,rr krnrl.lererl,,.,J

(rnitokondrie-D NA, cytokrom j,'.",1
f,
.r.,"
inom släktct Sy luia år rner typisk
"a
for skilcla arter
än rase r inonr sarnma art.
Med cn större meclvctcnhet onr
moltonis:inga_
rens särart kundc nu dess
utbredning n.**roni
ne rc k;t rt ligg,a.. Urrpru
rrgligcn,,.r,Jä.

ri

narmare genetiskt rnen förcfcill
i cjriikten sv:ira att

,pnn.l* .r.h

franska häckare på att vara
snabbare, virssare och
rivigare i tonen, rner påminnand"
ntr-l tnn"n h,.,.
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molecula r phylogeny of the
Sylvia ca nti I la ns complex:
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Cargallo, C., Fabbri,8., Cui_
dali, F. & Randi, E. (zoo8) A
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rtiriKö j!r.
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Cryptic species within the
Mediterranean basin. Mol.
p hy l. &
Evo 1., 48 : 461_
47 2.
o Brambilla, M.,Vitulano,
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sijt{lattl

Baccetti, N.,
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för den som villfördjupa sig:
o Brambilla, M., Vitulano,
S.,Spina,
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då det var enkelt att arta
en

de u"rtl;gu u.;
molt.nisångarna saknar clcnn:r
vita kll ;;;;;;
har,i stället en liten vit spets
tvärs iiver toppen

av denna fj:ider. Även flertalet
ungf,igtnr. ou a.n
östliga popularionen h:rr en
airrycl:rn ellcr: rätt viil

utbildad

såd::rn srnal

hclt.

kil, ilen rrågra sal<nar

clen

Nu fanns en rry klar mor:fologisk
skillnacl att
till ritligrre kjnd.r. ,,clr cn l<.rr.rkr.ir srrnr
ItrltgerJr fol lrath körrt.n. t ).1ljqx
hrrrr.rr.

.

l.ir.lge

clrä.kt visste vi

hrick.

skilcle sig på cn srörre konrrasr
mellan nrörl<t tcgelriicl str.upc
och <jvr.e bröst och
ljrrsare. il'lanJ virrkrig, ör rig
rrrr.l,.rri.l, l r.;
mllstaschen (noga r.äl<n:lt dct
";;"
vita ,ub,.rrrrtor.hstrecket) är även i genonsnrtt
br:cclare och mer
framträdande hos östliga hanar
än hos cie anclra
två fornrerna i kompleret.
jr_r

Jag har ticligar:c.

rätt gocl c.rfarcnhet av den

formen fr.ån Spanien och Syclfrankrikc,.
Xärlll*n
Ar 201 I for: jag till Mallorca fiir
att stuclera
noltonis:ingarer.r.
J:rg spelade in Iätena och ficl<
.:ll]'*.h* att studer:r n:igra fåglar i handen. j
2 l2
träfTade jag Mattia Branrbilla
och Sevcr:ino Virullno irrärht.rr,n nr llsl6g111. o..h
il.crF.r,n söclt,r
cJr runt tl ng.rJes sedr
n s.r v..i I

cn ntolt( )D i\at lg.l re
som en östlig rödstrupc. (cle
två övcrlapp,nr Jllrrå i

utbredningen). .fag fortsatte
därefter _i,.,u ra,ai..

i Carnpania, väglcdd vid

er.r

ringnrirLui,.rgr.rut;n,,

i Conza av Rosario Balestrie
ri och hans _,urirr_
tiska medarbet:ue. Här gjorcies
fler latesstuclier
och handexaminationer av
fling:rde fåglar.

]
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moltonisångare och röd-
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strupig sångare på minnet. Utbredningen (se

tria tai
,\,

kartan till vänster) är
delvis förklaringen
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deras engelska namn:
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bler, Moltoni's Warbler

och Eastern Subalpine
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/l

KARTA AV LARS SVENSSON BASFRAT

I

ti
/.r,4

)

Jag ska ir-rte påstå :rtt jag r-ru är fullärd vad
gäller lätena, men redan r.ru kan sägas att även
de östliga har litet egna lockläten, och art sångerr
nog skiljer i förhållancle till den västliga sången
på sin större snabbhet. Locklätet uppfattade jag
som grötrgare och "tjockare", soIn ett mer orent
läte i stil med lock av videsångare, och till och
med smalnäbbad simsnäppa korn för n-rig. Derr
säger alltså snarare "tjrep" an det ärtsångarlika
torra smackan de " tett" rlan hör i Frankr:ike.
Ibland liksom starrmar den, Jätct blir ar.rtytt tvii_
stavigt, " t j r e -r eD ". Sådana tvåst:rviga lock tycks
dessutom vara vanJigare i Gr.ekland och Turkiet
än i Syditaiien.
De tre arterna
Gör nran en helhetsbecl<imning av cie ovan be_
handladc skillnaderna rer det sig nrntigt att derr
tidigare enda :rrtcn riidstrupig s:ingare clelas upp i
tre arter. Det invarrda nanrnct röclstrupig sångare
(S1,luia cantillans) får Iämpligen stanna kvar
vicl
den östliga arren, den :rr:t där hanen har mest
utpräglad röd strr,rpe. Och tillika clen arr som
sannolikt oftast förflyger sig till Sverige (men mer
orn det när Rk har haft tid att gr:alrska alla äldre
obsar). Det finns två raser av denna art, nomr_
natformen i centrala och södra Italien och rasen
dlbistriata på Ball<an, i Grekland och Turkiet.
Molton i s:irrgar- en (5. su b a l p ina) med utbred _

ning på Malkrrca, den Iilla ön Cabrera sydöst
om Mallorca, I(or.sika, Sardinien och norra
tredjedelen av italiensl<a fastlandet (se kartarr)
har sitt namn efter en framståcndc italiensk

ornitolog, och varf<jr inte hedr:r någon välför_
tjänt i ornr:idet? Jag stälv har inga invändningar
mot personanknytna fågelnarnn. Ska man på
l0 000 fågelarter blir der

svenska namnfje över

pÅ uppctrrrB I LITTERATUREN
s,c^4r rnÅNt MAcNUS uLLMAN

n-,/

/-

ofrår'rkornligt att ibland tiilgripa personnamnskonstr:uktioner. Denna art är nronotypisk, har
inga urskil jbara raser.
Hos hanarna av den resterande treclje arten är
undersid:rn nrer varmt orangeröd, och färgen är
rätt järnnt fördelad civer hela undersidan (bara
aningcn lju:ere ncdjr buken.l, vrrför nrrnnt.r
rostsångare förefaller länrpligt. Den får det
vetenskapliga namnet S. inornata, det äldsta

tillgangliga namnet inom denna arts Lltbrednings_
onrrlide, sedan nanrnet cantillans knutits till der.r
rödstrupiga sångaren (Sver.rsson 20 1 3a ). Namnet
inornata gavs till de nordafr:ikansl<a häckarna,
som därnred blir r-rorlinatform. Spanska och
franska hackfåglar är aningen nrin<ire gultonade
undertill (konstarerandet kräver direkt jämför.else
av serier av båda), ocl.r dcssa har därför.begåvats
rrred det nya namnet iberiae.
Hur sltiljer man dem?
Det är: ingenting att smussla nred: det här är
svårt! En bra sedd l-rane på våren, en fågel som
hjälpsarnt breder ut stiärten litet, eller en lock_
ande moltonisångare bör man l<unna ta grepp på.
Men alla de andra, honor, höstfåglar, ur.rgfåglar,

f)'tr iaglrr. hrrrartrcker.rr

nran dem?
jag är rädd för att jag rnte har några knep oclr
trollkonster att lär:r ur sorr gcr svar på alla frågor.
Detta är nackdelen rned att arter delas upp _ de

OCH MATT]A BRAMB]LLA

FtYTtrtrc & RUGGtItitc
Moltonisångaren skiljer sig
från de övriga två arterna
i

fråga om flyttning och

ruggning.
Både rostsångare och röd-

strupig sångare anländer

till häckplatserna från slutet
av mars till mitten av april.
Båda dessa arter
bred

front

flyttar

på

och albistriata

förekommer under flyttningen så långt västerut
som i Frankrike. Fynd av
rostsångare finns så långt
österut som iCrekland.

Moltonisångare anländer
senare

till häckplatserna,

från mitten av apriltill

mitten av maj. Förmodligen
beror detta på att arten

normalt genomgår en omfattande ruggning på senvintern inför häckningen.
Molton isånga re u ppvisar

resulterande nya arterna kan va.ra förbålt svåra
att skilja åt. Men rnan får försöka gilla läget och

därför en mycket fräschare
vinge på våren än de andra

dels leta nya karaktär:er, dels försöka bli ödrnjuk,
hur myckct detta senare än tar ernotl

två arterna. Rostsångare och

I det följande ges en del minnesrcgler knurna
till bilder. När rri träffar på en ar.r ikomplexet

försök fotografera, lyssna efter eventuella läten
och dokumentera.

rödstrupig sångare genomför nämligen en komplett
ruggning på sensommaren
efter häckningen.
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ROJTSÅTGARE
syLVrA TNoRNATA På

-

HAIIIE

rosts:ingare, här :rv rasen iberiae, ar

jämnt mörkt röd-orange över hals, bröst
och
kroppssidor (och rbland också övre delen av buken). på
inornnla är rrndersiJ.rn mrr gul-orange. I genulnsrritt
.rr ro.t
sångaren mer gulaktig och uppvrser n, indr"
konrrasr mellan
br'öst och kroppssidor jämfört med rödstr:upig
sångare , sirrskilt i förhållarÅe till albistri.Trd. Efrersonr der är
vanskligt
att avgöra arten enbart på färgtonen (förutorn i
forhrillande
r-rndersidan

till moltonisångare) är det enkrare att bedöma .m en
indivicl
saknal en sådan kontrast mellan l.rals/bröst ocl-r
kroppssidoribuk. Alla tre arrernas hanar har blygr:å ovansiia
och
ockrafargad iris. Sm:i genomsnittliga skillnacler
tycks finnas,
som till exempel att r.ostsångarcn har.rningen
rnörkrre grå
ovansida och livligast r<jdtonad iris. Men överlappningen
ar
stor, varför fiirsiktighet anbefalls vid tillärnpningen.

o

tz
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J

z

:ö

F

o

n,IO1TOIUISÅilGARE

-

HAIUE

syr.vra suBAr.prNA

H:rnen av moltonisångare skiljer sig från
rost- och rödstrupig sångare
llcnom att vära blekare och
Iaxrosa eller gammalrosa under, utan inslag
av rostorange
eller tegeh.ött som hos de andra tuå a,,terr.,ol
f)en ros:r ronen
är ocksii errhetlig övcr hals, bröst och kroppssiclor,
sarnma
jämna firrdelning som hos rostsångar.e
nlen a,.,norluncla
iin hos rödstrr_rpig sångare, som har tydlig
kontrasr mellan
strupe och resten av undersidan. Tonen på
undersidan kan
var:icr:a och är iblancl mer mättaclr nren
saknar.alltiil inslag
av orange. Avsaknacleu av orange gör att
dc mörkaste
individer:na ligger'ärnrare de blel<aste
av rasen albistriata
an cantillans. Till skillnad från de två 21ndra:rrrerla
ruggar
rnoltonisårrgar:en normalt alla, eller i vart
fall de flesta, vingfjädrarna pii senvintern och h:rr fräscha pennor
på våren,
eller en blandning av nya och gaml:r.

nöosrnuptc sÅuclnE - HAilE
SvLVTAcANTLLANs här i forrn av rasen
albistriata.Äver, ,"."n
cdntilldns har samma, eller i vart fall snarlik,
tcckning pä
under:sidan. Konrrasten mellan hals/brirst
och kroppssiclor/
buk är diagnostisl<. Albistriata skiljer.sig från
,oniilbn, gr_
nom att hanarnirs tegelröda stmpc och övre
bröst övcrlag är
aningen mörkare och mer tegel.ii<la, oclr också
lite kallare i
ton till följcl av avsaknaden av inslag av orange (om
än svårt
att säkert :rvgiira uran direkt jämförelse). Även
clen blygråa
ovansidan, fr:ån hjässan ner över mirnteln, är mörkare
iin pä
den syclliga rasen cdntilldns. I snitt har röclstrupig
sårrgare
ett bredare och mer framtrJJrrnde urrr
"ri.nrurt"J.hstreck
än dc övriga arterna) men individuell variation
förekomrner.
Albistriata är i snitt också snäppet srörre än cantillans
och
har l:ingre vinge vilket får den annars lika
långa sti:irren att
framstå som propotione llt kortar:e. Äu.u ,"rr*
arliingrc,
men der irr först:is sv:irt att bedönra i fält.
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ROSTJÅilGARE

-

STIÄRT

syr.vra rNoRNAra Liten och i
princip kvadratisk vit spets på
näst yttersta sri:jr:tpcnnan (r-5),
ibland iiver_r p:i .,, .11., .,,
av stjärtpennorna innanför. Dcnna

hrJ.r körerr

po.

stjärtteckning gäller for

'.h olrrsr iör feglrrr p, rirr iör,rr r.llli",."

het har rostsångare mer

vitt på vtte rsta stjartpenrran än
moltonisångar:en, det vill säga rner
likt r:irdstrupig rin*or..
Karaktär:cn är-fr:imst användbar

fiir

den inte

alltid hjälpcr för: att skilia

molonisångare

f"g[å.1

,,,r.1

rorirår*"*

,rU"

f.i11q".1g

t.rn,.r,,."ou

.

l,lolTotu I sÅilcARE _ 5T,ÄRT
sylvra

suBArprNA Liten och i princip
kvadratisk vit spets på
näst yttcrsta stjiirtpennan (r.5),
i rner sällsynta frtt ,rr.a .n
korr rund.rd kiiform.rd \ner\. o\.rlog
inrå f ii.,
på yttersra stiärrpennan (16)
",y.k.,,;,,
som hur rurt- n.lr ,uir,.up,g
sångare, och oftast rned vitt bara
pii kanrerna crci
,;;r0",
st1ärtteckning gäller fcir båda
könen o.h uftor,
?,.ni:
även för fåglar pri sitt först:r år.

:""

Äldersbestä,or_r;ng

nisångare på v:iren

är.fta

svår

till iiiljd

uu-_nt,u-

nu n.r.'. ur,rfnttnnd"

ruggning inför häcknrngcn än
hos clc andra arternå.

nöosrnuptc sÅucanr - JTIÄnr
.^r',:,^is Srijrttn pä en albistriata, sonr på
bilcler.r,

::::1en snral,
ner

oltd l:nq nch spetsig kil pä inr.rerfanet
av dcn

vttersra stjiirtpennan (r.5) och ibLn.l
.ckså riknande
men inre lika långa kilar på en
eller två irtilliggand. ,r;n.,_
pennor: (r,tr och 13). Storlekcn
pä kilen/i<ilamu-u.h ontul"t
pennor med kil var:ierar. En del
har biua en kort kil på r.5.
Savrlh:nal som bon,,r uppvisar denna
kil, och ofta clckså
I K ixglrr - hus juvenila och
för:sta vinter-fåglar som behållit
de 1'ttrc stjärtpennornå finns
en criffus antyian tiI kirinen
c]e
kan ocks:i helt sal<na e' såclan.
Se .ckså ,r'a;;;;,r;rl;*
r.räst

niidvänd i gh eterr av å I d ers bestä
m ni ng. Rrr"rn,;arti
samj'na, eller i vart fall snarlik,
stJärttecknir[J.

L
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z
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U

:I
z
o
ö
o
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HOTA
sÄn nosrsÅrucanE,spaNrEN Honor av alla tre :rrterna är i prin
cip lika. Kr:oppssiclan från bröstet och bakåt är beige med
var:ierande skärt eller gulaktrgt inslag mcclan rcsten av undersiclan iir vitaktig. I och nred art strupcn i sin helhet oftast
är vitaktig bildas nornrzrlt lnget virr submustaschstreck (mer.r
se föJjande bild fctr en antydan). Ovansidar-r är gråbrun l.ros
alla tre arterna, men vissa gissningsvis älclrc honor kan l.ra
rent grå p:1rtier, nästan soln hos hanar (se excmplet nedan).
Iris är litet mattare än hos hanen (ofta olivtonat ockra),
or:brt:rIringen iir rirdaktig (i genonrsnitt nrindrc framrriidancle än hos harrar:), och ut:rrrför dcn finns en he lt eller-clelvis
utbrldad vitaktig ögonring. Bestänrning:rv honor uran hiälp
av locklarte ellcr stjärtteckning är vansklig, och mer studier
ay variationen vor:e virl komn.ret!

HOTA

-

ROSATOilAD

HÄR MoLroNtsÅNGARE, traLtEN

en mer avancclad och

Vissa honor utvccklar på vårcn

hanlik dräkt, som clenn:r fågel från

Toscana visar crempel p:i. I(orrckt könsbestämning i detta
fall bediinrdes så pass vansklig att någr:a verkliga experrers
mcnrng inhärntades firrst (M. Br:rnrbilla, R. B:rlesterieri,
J.
Sunyer:). Alla var eniga om :rtt det bör röra sig onr en hona,

sannolikt gammai med urvancerad hanlik ciräkt. Även om
denna fågcl I.rar ent,vdan till vitt sr-rbrrustaschstrcck i och
rred att den rosa färgen går upp pri strupens sidor, kan vi
konstatera att struprnitt och bröstmitt iir irver:vägande vita,
något sorn en vårhane knappast skullc uppvrsa. I'ramr:ygg
och nedre skuJderfjäc|:ar är varnrt bruna, mcd:rn huvudet
(utom pannan), bakryggen och de övrc skulderfjädranra är
hanlikt bl,vgr:i. En intressant fågcl!

IK.FÅGE1
nÄn rru naoLrorursÅrvcane, rrauerrl

Ungf:iglarna liknar i priucip
honor utan riidaktiga toncr p:i strupen. Iris iir till en birrjan
gråarc olivton:rd, och den rilda orbittrL ingen mattare riid
och minclre fr:lnrträclande. Vita teckningar på stjärten är
oftast lite suddigare avgränsade och färgcn är inte lika rent
vit. I(ilar och spctsfläckar är i genomsnitt mindre utveckl:rcle
(är nrindlc och sucldigare), och kan saknas I.relt. Drirkten är
p:i hirsten ännu fräsch, rnen dct skiljcr bara unga molronis:lngare från flertalet av de gamla moltonisångarna, som
på hösten iinrru har kvar slitna vingpennor och rr-rånga eller
:rlla täckar:e. Hos s:iväl rosrsångare sorn röclstrupig sångarc
är hristf:iglar likar:tat friischa oavsctt åldcr. Att skrlja tysta
ungfåglar i fiilt tordc vara och förbli närnrast ornöjligt.
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DIAGtuosTtsKA

rÄrru

Rostsårrgaren, både iberiae
och inornata, läter tek
eller tett,
likt ärtsångar:e (5. curruca).Rödstrupig
ta n t j I I a n s la

r

er rnr

ik r. rnerr,lir._r_

eller tr.ep. rrästa, som
en
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s Io
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remor, l";,,1,;; ;r;; dl rurig.,
pårrinner orn gärclsmyg (Troglodytes
,os,tu,arirrl ,11",
( karrs k e
) srj ä rrmes A e g t t h t o s, å ao,,
uJ-,:;;ffi
,* r,
surrande zerrr eller trrrt. \
sång är snabbare, i högr:e tonart och
-loltoniså'Sarens
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och

(

kan
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ra

i

i:;

;,*";; ;,ö'il:"r,fl:1;H:il:,]i:.jr,

rostsångar:e snarare pårninner
orn hämpling
na

l.

bina).

lcor:ir)n *n "

4e
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0.F

L-l

inornata/iberiae

':

ar r'l

au

subalpina

nösrnntE -

o
o

5

FAt

<t
c5

tcRop?

sösrrÅcrr Vid en första anblick
ser denna hane ut atr passa
in på moltonisångare utifrån

z
Y

värre finns det en risk för

.r_

OU

,_a.rsär;.r,

,:J;I:
; ; ;;;.;"
:fi
o
"::;ii,'ål;':i
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"
,;_; ; ni r.rrtru,.,
av ljusa toppar på

ö

och

el
o

röd

s

tr up i g

nor,ii*"r"r. il,r, ndultn
hanar ser ut om höstarna
är inte särskilt väl belyst.
Med
dage's kunskap är det därför
ruår.r;;, rn*"'.U*i,'rjU."
om arttillhörigheten av
de nya fräscha

R

g

clt

L^l

hn,thn,,u.r..ai,,;i;,;;;:JlTJil:,ffi

.ol

;l

:T:TtHä,1,;

under-sidans ton. I tveksamma
fall kanske rnan

får sätta hoppet till stjär:tteckninge"

f..

tills

i;;;;

viclar.e

urru,u

om arttillhörigheten. Skulle
en håstfågel ";,
på'äst,yttersta stjärtpe'rnan
"OOr,r" ",v,,
ger ju cret stöd
för en

nin.e

till rö.lstrupie

2K VÅR
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senua r,e .

FAI.IGROP?

År-ornsarsrÄirNtwc xnÄvs
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Värre blir det om det i stället
för
kvrdr.rt på spetsen _ rost
e|er moltoni?

ol.;i rrriris
c.^--er vrt. ,,
L'r N'|r

i

;3

albistriata

;ä;

I

;JJi1,.;.,"r,.,ä,:,1:ffi'ff l;,],?

ytterst:r st1ärtpennan
och även på
högra individen har frjr övr:igt

p.,,nIn ;n,.r"lrtor. O.,l

olika g.n.rnri.r,*,
fennor pä

vardera s.idan av stjärten,
vitket ger:

;, ;i;;;

;tlan,on,"
grundteck'ing,, kan te sig
mellan ulik" g.rr.rntil,r".
uu
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,,
att helt sakna kilar på räst
yrrr.rsra ,r,rrrp"i;;;lr,r,

börja med avslöjar ile brur.rtonade
"r,
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