
En   Brunsångare   ringmärkt   på   Nötö,   Ramsvik!     

Vad   är   de�a   för   fågel?   Få   har   hört   talas   om   
den.     

Brunsångaren   är   en   sångare   från   tajgan.   Den   
häckar   i   östra   Sibirien   och   som   många   
sångare   lever   den   i   buskvegeta�on.   Den   
skiljer   sig   dock   från   de   flesta   sångare   där   på   
a�   det   skall   vara   blöta   marker.   Säkerligen   är   
det   någon   va�en   insekt   den   gillar.   Det   var   
alltså   e�   typiskt   habitat   vi   fångade   den   i   på   
Nötö,   där   det   är   e�   område   med   öppna   
hagmarker   med   buskar   och   den   dagen   vi   fångade   den   var   det   mycket   va�en   och   va�enpölar.   

Normalt   ses   10   individer   per   år   i   Sverige   av   ornitologer.   I   år   var   det   många   fler,   hela   200   st.   Även   så   är   
det   en   mycket   sällsynt   fågel   a�   se   och   fånga.   Det   är   en   mycket   sällsynt   gäst   Grosshamns   Fältsta�on   
fick:   Antal   ringmärkta   per   år   i   Sverige   är   1   �ll   3   st.   Totalt   har   45   ringmärkts   sedan   1911   och   endast   en   

har   återfunnits.     

Det   är   ganska   
vanligt   bland   fåglar   
a�   en   art   plötsligt   
sprider   sig   som   
Brunsångaren   i   år.   
O�a   men   inte   all�d   
beror   det   på   en   
hög   reproduk�on.   
Några   etologer   tror   a�   det   är   inbyggt   i   DNA:t   a�   
regelbundet   spridas   över   e�   större   område   för   a�   

kunna   ta   nya   områden   i   besi�ning.   

Tajgan   är   intressant   ur   e�   annat   perspek�v.   Här   uppstår   nya   fågelarter   i   högre   takt   än   annorstädes   på   
jorden.   Orsaken   är   a�   e�er   inlandsisen   6-8000   år   sedan   fanns   inte   många   fågelarter   kvar.   Nu   har   
framförallt   tä�ngar   (sparvar,   sångare   kråkfåglar   etc)   utvecklats   �ll   nya   arter   och   processen   pågår.   
Både   Brunsångaren   och   taigasångare   vi   tog   5   okt   i   år   representerar   sådana   arter.   Tajgan   är   inte   
enhetlig   utan   med   bergsområden,   olika   skogar,   våtmarker   etc   där   arter   anpassar   sig   och   delas   upp   i   
nya.   Sedan   sprider   sig   fåglarna.   Den   sällsynta   videsparven   vi   tog   2017   har   spridit   sig   västerut   på   tajgan   
från   Kamtjatka,   medan   sävsparv,   som   vi   tar   så   många,   just   nu   sprider   sig   österut.   Tajgan   från   
Kamtjatka   �ll   Norrland   är   e�   dynamiskt   område   och   den   lilla   fina   Brunsångaren   med   så   vacker   färg  
och   piggt   beteende,   får   gärna   sprida   sig   hit.   
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