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Medlemsbrev 
Den 24 maj hände det igen. En ny art för vår ringmärkningsstation. En kärrsångare  
Acrosephalus palustris till förvillelse lik rörsångaren som ni kan se i bilderna nedan. 
Det var Thomas Helander som denna morgon vittjade näten vid 7-tiden och fann 
denna fågel i Näranätet. 
Kärrsångaren är numera en vanlig fågel i Sverige. Den övervintrar i Afrika söder om 
Sahara. Förutom i Sverige häckar den i östra och centrala Europa ända bort till 
Uralbergen. 
Det är en nattsångare som sjunger från skymning till gryning. 
Kärrsångaren lever på sin häckningsplats i tät vass och i busk-älgräsvegitation intill 
åkrar och vattendrag. Födan består av insekter och deras larver, spindeldjur samt en 
del blötdjur.  
Boet är ett litet som kan vara hängande mellan vasstrån, älgräs och brännässlor. 
Efter att honan och hannen hjälpts åt med ruvningen i ca två veckor så tar uppväxten 
av ungarna ungefär lika lång tid. Den häckande populationen i Europa är ca 1,5 -2 
miljoner. 
Hur skiljer man då en kärrsångare från en rörsångare? 
Kärrsångaren har något mindre spetsig näbb. Är mer olivbrun på översidan 
Undersidan och särskilt strupen är ljusare än hos rörsångaren. Benen är något 
ljusare än hos rörsångaren.I fält är det enklast att avgöra via lätet som är mycket 
olika. Vid artbestämning i hand får man ta till andra knep för att fastställa arten. Man 
får titta på det som Svensson kallar vingformeln. Eller som det utrycks i Rudebecks 
svenska fåglar. I avsnittet för rörsångare.  
Citat: Urringningen i andra handpennans innerfan faller mellan spetsen av åttonde 
handpennan och spetsen av armpennorna . Hos kärrsångaren däremot mellan 
spetsen av femte och åttonde handpennorna. Slut citat. 
I praktiken innebär detta att man mäter vingens längd och innerfansindragets (notch) 
längd på andra handpennan. Detta mäts med skjutmått. Är innerfansindraget kortare 
än 10 mm kan man ana att man har med en kärrsångare att göra om alla de övriga 
yttre kriterierna också stämmer. För att vara alldeles säker på artbestämningen har 
Svensson en formel där man dividerar innerfansutdragets längd med vingens längd. 
Om kvoten är omkring 0,125-0.160 är det en vuxen kärrsångare och för vuxen 
rörsångare är kvoten 0.167-0.231. 
Ytterligare information finns på Ottenbys Digiguide. Där finns en snabbguide där man 
jämför kärrsångare med rörsångare. 
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