
Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
 
Svarthättan häckar allmänt i södra och mellersta Sverige och längs med 
Norrlandskusten. Den kommer till häckningsplatsen i april till slutet av maj och 
återvänder till vinterkvarteren i september-oktober. Vissa flyttar till Östra Afrika 
medans andra populationer är kvar i Meddelhavsområdet. 
Svarthättan bygger sitt bo lågt i täta buskar. Oftast läggs fem ägg som ruvas 10-15 
dagar. Ungarna föds upp på insekter och är flygga efter ca 14 dagar. 
Svarthättan är huvudsakligen en insektsätare men äter även gärna olika slags bär på 
sensommaren och hösten. 
Hos de vuxna fåglarna har hanen en svart hätta medans honans hätta är brun. Den 
äldsta funna svarthättan var nästan 11 år gammal. 
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2015 
 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
märkt i Grosshamn 8 augusti 2015 som årsunge 
Kontrollerad i Italien Parma & Reggio N Emilia, Salsomaggiore Terme (Laurano) 23 
september 2015. 
Så kanske just denna tillhör de populationer som har sitt vinterkvarter runt 
medelhavet. Den hade tagit sig 151 mil från Grosshamn och ökat sin vikt med 0,3 g 
på 32 dagar. 
 



2020 
 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
Märkt av i Magnus Östrand Grosshamn den 10 oktober 2020  
Kontrollerad och släppt i Falsterbo den 26 oktober som varande en årsunge. 
Spännande är det att den valt att flyga söderut istället för västerut. På vägen hade 
den förlorat 4g i vikt och tagit 16 dagar på sig. 
 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
Märkt av Magnus Östrand i Grosshamn den 28 september 2020 som årsunge. 
Kontrollerad och släppt i England Northumberland Bamburgh den 15 oktober. 
Samma år. Den hade då gått ned lite grann i vikt men å andra sidan hade den varit 
på flyttning i 17 dagar och förflyttat sig ca 85 mil. Över vatten dessutom. 
 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
Märkt i Belgien som hona 2 år eller äldre. Den märktes den 2 september 2020. 
Kontrollerad och släppt av Staffan Olsson Grosshamn 15 dagar senare den 17 
september. 
Denna hona har således flugit norrut 93,3 mil på 15 dagar. Vi vet att vissa svarthättor 
övervintrar i England och vi vet också att vissa övervintrar i delar av Norden. Varför 
denna fågel flugit norrut på hösten kan man ju undra. Mer om detta kan vi kanske 
veta när vi analyserat våra väderdata runt den 17 september 2020. 
 

2021 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
Denna manliga svarthätta märktes av Kristina Gynning Olsson Grosshamns 
fältstation som fjolåring eller äldre den 2 maj 2021. Sorgligt nog hittades den död 
sedan minst en vecka tillbaka i Norge Vestfold Årsumsvannet den 14 juni samma år. 
Fågeln hade då rört sig 107 km i Nordvästlig riktning. 
 

2022 
Svarthätta (Sylvia atricapilla) 
Denna svarthätta av manligt kön märktes i Grosshamn 24 augusti av Peder Kinberg. 
Den märktes som årsunge. Den återfångades och kontrollerades och släpptes bara 
18 dagar senare i Bingsmarken i Skåne. Närmare bestämt den 11 september av Bo 
Petersson. Den hade då förflyttat sig 364 km i SSÖ riktning. 
 


