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RK:S OMGRANSKNING 
AV RÖDSÅNGARE KLAR

Numera är den art som tidigare hette rödstrupig sångare uppdelad i 
tre arter, vilka i den här artikeln fått samlingsnamnet rödsångare. Upp-
delningen har föranlett BirdLife Sveriges raritetskommitté (Rk) att gå 
igenom samtliga 75 godkända svenska fynd. Efter genomgången åter-
står elva röd strupiga sångare, två rostsångare och en moltonisångare. 

D
en forna arten rödstrupig sångare 
delas av den svenska Taxonomikom-
mittén (Tk) in i tre nya arter; rost-
sångare Sylvia inornata (nordvästra 
Afrika) inkluderande underarten 
Sylvia i. iberiae (Iberiska halvön och 

Frankrike), moltonisångare Sylvia subalpina (Balea-
riska öarna, Korsika, Sardinien och norra Italien) 
och rödstrupig sångare Sylvia cantillans (södra Ita-
lien) inkluderande underarten Sylvia c. albistriata 
(Balkan, Grekland, Bulgarien och västra Turkiet). 
Mer om detta i Taxonomikommitténs femte rap-
port, publicerad i Vår Fågelvärld 2/2014. Det kan 
noteras att en del andra taxonomiska auktoriteters 
bedömning skiljer sig från svenska Taxonomikom-
mittén, exempelvis behandlar the International 
Ornithological Congress (IOC) rostsångare och 
rödstrupig sångare som samma art, medan moltoni-
sångare har artstatus.

Raritetskommittén har granskat alla svenska 
fynd och publicerar här de fynd som är väl doku-
menterade och uppvisar avgörande karaktärer för 
respektive art. Arterna skiljer sig främst genom 
färgsättning på undersidan, stjärtteckning (framför 
allt näst yttersta stjärtpennan, T5), läte och DNA. 
Utifrån dagens kunskapsläge går det inte att med 

tillräcklig säkerhet bestämma honor vare sig i fält 
eller i handen. Kommittén har därför valt att enbart 
beakta honor som har identifierats med hjälp av 
DNA-analys. 

 

KORT OM ARTBESTÄMNINGEN 

UNDERSIDAN: Rostsångare har en tegelröd un-
dersida som löper längs flankerna och ner över 
buken med svagt avtagande intensitet och med ljus 
mittbuk. Moltonisångaren har en relativt jämnt 
rosaröd undersida utan inslag av orange (mittbuken 
dock ljus). Rödstrupig sångare har en röd ton som 
påminner om rostsångarens men som i regel är lite 
kallare och drar mer mot rött än orange. Rödstrupig 
sångare uppvisar ofta en kontrast mellan rött bröst 
och ljusa kroppssidor, vilket ger ett karaktäristiskt 
utseende.

NÄST YTTERSTA STJÄRTPENNAN (T5): Såväl rost-
sångare som moltonisångare har vanligen en jämnt 
avskuren vit stjärtspets på näst yttersta stjärtpen-
nan (T5). Rödstrupig sångare har oftast en smal, 
ofta lång och spetsig, kil på innerfanet av T5. Kilen 
kan vara mer diffus på ungfåglar, vilket då även gäl-

ler 2K-fåglar på våren som inte bytt stjärtpennorna 
under vintern. Undantag finns, se nedan.

LOCKLÄTE: Locklätet hos rostsångare är mycket 
likt ärtsångarens ”teck”. Rödstrupig sångare av 
rasen cantillans har i regel ett tjockare lite gröti-
gare ”tjrep”. Det finns dock inspelningar på mycket 
ärtsångarlika teck-läten från södra Italien (www.
xeno-canto.org). 

Rödstrupig sångare av rasen albistriata går ett 
steg till och grötar till det så att det ofta blir ett tätt 
dubblerat ”teret”, som är ganska karaktäristiskt (al-
bistriata har även enstaviga smack likt cantillans). 
Moltonisångare lockar med ett gärdsmygslikt smat-
ter; ”trrrrrrr”, alltså väl skilt från både rostsångare 
och rödstrupig sångare. Det tycks även finnas skill-
nader i sång, vilket gör att inspelningar av sjung-
ande fåglar är värdefulla som dokumentation. Ännu 
behövs det dock mer studier av hur sången varierar 
mellan formerna.

SEKUNDÄRA KARAKTÄRER: Det finns ytterligare 
karaktärer som kan ge ledtrådar om arttillhörighet: 
submustaschstreck (bredast och mest framträdande 
hos rödstrupig sångare), ruggning (moltonisångare 
ruggar komplett på vintern och är fräschare över 
vingen på våren) och färgsättning på ovansidan 
(rostsångare lite mörkare). Svårigheter vid tolkning 
och variation gör att dessa karaktärer har fått en 
sekundär betydelse i bedömningen av de svenska 
fynden.

VARIATION OCH PROBLEMATISKA SYDITALIENARE: 
Såväl färgsättning på undersidan som teckningen 
på T5 varierar och är många gånger inte lika tydlig 
som i exemplen ovan. Dessutom är de syditalienska 
rödstrupiga sångarna (rasen cantillans) ofta inte lika 
typiska när det gäller kontrasten på kroppsundersi-

Raritetskommittén (Rk) 
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RÖDSÅNGARE

text Raritetskommittén genom Mats Waern Rostsångare och moltonisångare har normalt en jämnt avskuren vit stjärtspets på näst yt-
tersta stjärtpennan (T5). Rödstrupig sångare har normalt en smal ofta lång och spetsig kil 
på innerfanet av T5.

En revirhävdande hanne norr om Madrid (Spanien), 7 maj. Denna rostsångare uppvisar en 
kontrast mellan rött bröst och ljusare kroppssidor/buk, likt rödstrupig sångare.
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Rödstrupig sångare, Lesbos (Grekland), 13 maj. 
Notera tydlig kontrast mellan rött bröst och ljusare 
kroppssidor/buk.

Rostsångare, Andalusien (Spanien), juni. Notera en 
tegelröd undersida som löper längs flankerna och 
ner över buken med svagt avtagande intensitet.
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Moltonisångare, Mallorca (Spanien), 15 maj. Notera 
en relativt jämnt rosaröd undersida utan inslag av 
orange.

Rostsångare. Moltonisångare. Rödstrupig sångare.
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dan, som sina östligare artfränder (rasen albistria-
ta). Omvänt så går det att hitta fåglar med kontrast-
rik undersida bland foton från Spanien, även om det 
tycks vara ovanligt (se foto på föregående sida).

Det har också visat sig att den vita kilen på T5 
verkar kunna förekomma hos rostsångare i Spanien, 
och att rödstrupig sångare (både rasen cantillans 
och rasen albistriata) sällsynt kan sakna en vit kil. 
En häckande fågel i nordöstra Spanien fångades den 
13 maj (se foton till höger) och samma individ åter-
igen den 1 juli och då med ny uppsättning stjärtpen-
nor. Denna fågel uppvisade en T5 med vit kil likt en 
rödstrupig sångare.

TOLKNING AV FOTON: Att tolka färgsättning utifrån 
enstaka foton är vanskligt – det är förvånande hur 
en och samma individ kan te sig i olika ljus och på 
olika foton. Det är därför viktigt att vara kritisk 
inför enskilda foton eller foton tagna endast under 
en form av ljusförhållanden. 

METODIK OCH KRITERIER FÖR PUBLICERING: Sam-
manfattningsvis finns det fyra hårda kriterier att 
tillämpa för granskningen av respektive fynd; färg-
sättning på undersidan, näst yttersta stjärtpennans 
utseende, läte och DNA. 

Kvaliteten på rapporter och foton varierar 

mycket i det svenska fyndmaterialet och för många 
av de äldre fynden har Rk endast haft enstaka foton 
som underlag för bedömning. I det fall det enbart 
har funnits ett foto som speglar färgsättning på 
fågeln (och inga andra karaktärer) har Rk valt att 
inte publicera fyndet till art. Detta gäller även de 
fynd/foton som uppvisar det tillsynes typiska östliga 
utseendet med kontrast mellan bröst och flank. Rk 
har haft som princip att minst två hårda karaktärer 
ska vara väl dokumenterade. I det fall DNA-analys 
finns har Rk bedömt att enbart en sådan räcker som 
underlag för publicering. 

Trots tydliga kriterier gör vinklar, ljus, färg-
återgivning till exempel att förutsättningarna för 
varje bedömning är unika. Således har det inte varit 
lätt att vara helt konsekvent, och flera fynd ligger i 
en svårbedömd gråzon. Rk har i denna omgransk-
ning valt en konservativ linje och låtit gränsfall 
hamna i kategorin obestämda rödstrupiga sångare 
sensu lato. Med tiden, när kunskapen om variationer 
ökat, kan äldre fynd komma att lyftas för granskning 
igen.

DISKUSSION: Resultatet visar att Sverige besöks av 
”rödstrupiga sångare” från hela Medelhavsregio-
nen. Huruvida den publicerade fördelningen är 
representativ för den verkliga fyndbilden av de tre 
arterna är svår att avgöra. Många äldre fynd, som 
i regel inte är väldokumenterade, har inte kun-
nat publiceras till art, utan har i stället publicerats 
under samlingsnamnet ”rödsångare” (se Fågelåret 
2016). Flertalet visar dock en undersida som talar 
för östligt ursprung. Samtidigt finns ett flertal fynd 
av hannar som matchar rostsångare. Av de totalt 
fem DNA-analyserade fåglarna är två rostsångare 
och tre rödstrupiga sångare.

TACK TILL Lars Svensson som på ett tidigt stadium 
bidragit med sin djupa kunskap om dessa svårbe-
stämda sångare. 

Segerstads fyr (Öland), 7 maj 1995. Foton visar en färgsätt-
ning på undersidan (samt klent submustaschstreck) som 
talar för rostsångare. Teckningen på T5 är lite svårtolkad, 
men ser ut som ett mellanting av vit kil och tvärt avsatt vit 
topp. Mest sannolikt är detta en rostsångare men på grund 
av variationen inom rödstrupig sångare av rasen cantillans 
hade ytterligare dokumenterade karaktärer (till exempel 
typisk teckning på T5 eller lätesbeskrivning/dokumenta-
tion) krävts för publicering.

RÖDSÅNGARE

PUBLICERADE FYND. Nedan presenteras de svenska fynd som, utifrån det material som Raritetskommittén har 
haft tillgång till, har bedömts vara tillräckligt dokumenterade för publicering som bestämd till art.

Rödstrupig sångare (11) 
Utklippan, Blekinge, 2K hona 28.5 1967   DNA (S. c. cantillans) 
Lundsjön, Ottenby, Öland, hanne 30.4–7.5 2003  Foton undersida + foto T5 + inspelat lock
Snöstorp, Halmstad, Halland, hanne 7.5 2006   Foton/film undersida + inspelat lock
Sotenäs, Bohuslän, hanne 15.5 2007   Foton undersida + bra beskrivning av lock
Hoburgen, Gotland, hanne 22.5 2007   Foton undersida + foto T5
Stockviken, Gotland, hanne 27–30.4 2013   Foton undersida + foto T5 + bra beskrivning av lock
Falsterbo fyr, Skåne, hanne 19.5 2013   DNA (S. c. albistriata)
Slingan, Hönö, Bohuslän, hanne 25.5 2013   Foton undersida + inspelad sång och lock
Hanö, Blekinge, hanne 27-29.5 2013   Foton undersida + inspelad sång + + bra beskrivning av lock
Eggegrund, Gästrikland, hona 1.6 2014   DNA (S. c. cantillans)
Knäbäcksdösen, Ravlunda skjutfält, Skåne, hanne 5–7.5 2016 Foton undersida + foto T5 + + inspelad sång och lock 

 

Rostsångare (2) 
Eggegrund, Gästrikland, hona 28.5 2015   DNA

Hoburgen, Gotland, hona 20.5 2016   DNA (S. i. iberiae)

Moltonisångare (1) 
Falsterbo kyrka, Skåne, hanne 4.6 2003   Foton undersida + bra beskrivning av lock 

Hanne rödstrupig sång-
are. Ravlunda skjutfält 
(Skåne), 5–7 maj 2016. 
Ett av de bäst doku-
menterade fältfynden. 
Notera kontrast mellan 
rött bröst och ljus buk/
kroppssidor samt bred 
vit kil på T5 (till och med 
vit kil på höger T4), som 
ger ett karaktäristiskt 
utseende. Se även bred 
och lång slokmustasch 
(submustaschstreck).
Denna individ är tydlig i 
alla karaktärer.

Hammarby (Öland) 7 maj 
1986. Fotot visar en för 
rödstrupig sångare klassisk 
färgsättning på undersidan. 
Denna karaktär talar starkt 
för rödstrupig sångare. Det 
finns dock foton från Spa-
nien på fåglar som uppvisar 
denna typ av utseende, 
vilket gör att kommittén 
valt att kräva ytterligare 
karaktärer (träffande be-
skrivning av läte och/eller 
foto på T5) som stärker 
publicering som rödstrupig 
sångare. Det finns ett flertal 
svenska fynd för vilka det 
finns liknande dokumenta-
tion, och det kan tyckas väl 
restriktivt att inte publicera 
fynd med sådan dokumen-
tation. Vanskligheten med 
fototolkning och variation 
gör dock att Raritetskom-
mittén valt en konservativ 
linje.

Hanne moltonisångare 
– den enda godkända i 
Sverige. Falsterbo kyrka 
(Skåne), 4 juni 2003. 
Den laxrosa undersidan 
(flera foton i olika ljus) 
och rullande lockläte 
”trrrrr” (rapportören 
jämförde med svag 
höksångare och hördes 
under lång tid) uppvisar 
tydliga karaktärer för 
moltonisångare.
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Två exempel på fynd som 
inte når upp till de krav som 
Raritetskommittén satt.

En ringmärkt hanne på 
Nidingen (Halland), 22 juni 
1981, fotograferad under 
olika ljusförhållanden. 
Dokumentationen av denna 
obestämda sångare visar 
hur varierade ljusförhållan-
den och fotokvalitéer kan 
spegla ett utseende olika.

FOTON: ANETTE UNGER

Rostsångare, nordöstra Spanien. Samma individ 
fångad 13 maj och 1 juli med vit kil på T5, likt rödstrupig 
sångare.


