
Rör- och kärrsångare
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O Varm brun färg pä ryggen.

@ Saknar vita toppar på handpennorna.
I Morkare, grå ben än kärrsångaren.

(D Brun kallfärg på ryggen.

@ tyOtiga vita toppar på handpennorna.
@ BteXgula ben och ljusare trampdynor än rörsångaren

ffi nom fågelskådningen återfinner man

S många engelska begrepp och termer.

ffi Vfycket av det beror på att den ornito-
ffi logiska vaggan står - eller åtminstone
har stått - i Storbritannien, samt förstås
att engelska är ett världsspråk. Ett av dessa

uttryck är LBJ - little brown job. Oet
syftar på en liten enfärgad fågel, ofta en art
som är svårsedd i tät vegetation, och som
liknar ett antal andra arter.

Här ska jag försöka reda ut begreppen
kring två av våra inhemska LBJs, nämligen
rörsångare och kärrsångare. Detta är något
av det svårare man kan ge sig på i fält och
jag börjar därför med att begränsa det hela
till adulta vårfåglar. Många av karaktä-
rerna är relativa och kräver en del övning
i fält för att kunna användas. Men det är ju
det som är så kul med fågelskådningl

BÄDE RöRsÅtclREtrt ocH kärrsångaren är
tropikflyttare. Rörsångaren häckar uteslu-
tande i vass, men det är inte ovanligt att se

den i vilken annan biotop som helst under
flyttning. Den återkommer från vinter-
kvarteren med start i slutet av april, och
de sista fåglarna lämnar Sverige i början av

oktober. Kärrsångaren är mer en gräs- och
buskmarksfågel, en typisk biotop är glesa
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videsnår med älggräs, vildvuxna och lite
fuktiga dikeskanter och så vidare. Precis
som rörsångaren kan den under flyttning
rasta i snart sagt vilken biotop som helst.
Från mitten av maj dyker kärrsångaren
upp i Sverige, och den flyttar tillbaka till
Afrika redan i augusti och september.

FöR ATT SKtLJA arterna åt krävs skapliga
observationsförhållanden. Bftersom dessa

arter ofta är lite svårsedda, och snabba i
rörelserna i tät vegetation är det viktigt
att veta vilka delar man ska fokusera på.

Vi börjar med grundfärgen. Rörsångaren
har en varmt brun ovansida, framförallt
på övergumpen. Kärrsångarens ovansida
är mer kallt brun med en tydligt grönaktig
olivton. På undersidan är kärrsångaren
mer vitaktig med ett svagt gulstick, medan
rörsångaren är vit med ett varmt brunt
stick.

HANDPENNEPROJEKTIONEN ÄN ruÄSM ViK-

tiga karaktär. Kärrsångaren har en längre
handpenneprojektion än rörsångaren. Mer
viktigt är dock att kärrsångaren har tydliga
vita toppar på handpennorna. Rörsånga-
ren har på sin höjd en smal vit kant runt
om, knappt synlig. Kärrsångarens tertialer

är även de kontrastrika med grågröna

centra omgivna av en kontrasterande ljus
bård. nörsångaren har tämligen enfärgade
tertialer.

KÄRRsÅNGAREN HAR RELATTvT ljusa, blek-
gula ben. Fötternas trampdynor är ljusare,
men i och med att benen är så pass ljusa
blir kontrasten mellan trampdynorna och
fotterna/benen inte så stor. Rörsångaren
har istället lite mörkare grå ben och större
kontrast mellan trampdynorna och övriga
foten/benet.

Även näbbteckningen skiljer arterna åt.

Det är undernäbben man ska fokusera på.

Kärrsångaren har en enfärgat gul under-
näbb medan rörsångarens undernäbb är
gul med en mörk spets.

Om man hör fågeln sjunga är bestäm-
ningen lättare. Rörsångaren har en lite tre-
vande sång i jämn travtakt. Den innehåller
sällan några stora tempoväxlingar och
även om det förekommer en del härm-
ningar så är det mest torra, skrapande ljud.
Kärrsångaren är något helt annat. Sången

är snabb och varierande i tempo, just
tempoväxlingarna är väldigt arttypiska.
Härmningarna är mästerliga och man kan
inte sällan urskilja ett tiotal arter.


