
Hej alla medlemmar 

VASSÅNGARE RINGMÄRKT I GROSSHAMN! 

Vi har ringmärkt nästan 300 fåglar i år och det finns många intressanta bland dessa. Men ibland får vi 
en verklig raritet och det fick vi idag 9 maj -18: en vassångare. Det var Peder Kinberg som upptäckte 
den i ett nät och också ringmärkte den efter att glädjestrålande kunnat konstatera att vi har fått en 
vassångare. Den första ringmärkta sådan i Bohuslän. Den var pigg och kry och väldigt fin i 
fjäderdräkten även om den saknade några stjärtpennor. Första problemet är att vara säker på 
bestämningen. Och jag tänkte redogöra för hur vi gör för att bestämma en vassångare. Man börjar 
med att titta på vingfjädrar. Formen på den yttersta vingpennan är viktig för vassångaren. Den skall 
vara jämnbred. 

 

 

 

 

Undergumpen har en typisk teckning med långa rödbruna fjädrar. Benen är skära och inget gult på 
trampdynorna.  

 

 

 

 

 

 

Huvudet ser ofta litet ut 

 

 

 

Jag lyckades fånga vassångaren just 
som den flög från Peder Kinbergs 
hand. Peder är den stolta 
ringmärkaren. 

 

 

 

 

 



 

Här är en bild på fotograferingen. Det är Peder som håller och Thomas Ring som fotar. Det var vi tre 
som fick se fågeln. 

 

 

 

 

 

 

Vassångaren häckar med några tiotal par i Sverige, närmast i Västergötland. Det är erkänt svårt att 
hitta dess bo i vassar. Man får då räkna sjungande hanar, vilket är mer osäkert. Det finns en hel del 
sådana rapporter från Norge, så den häckar nog där också exempelvis vassar i Oslofjorden. Vi har 
många fåglar som flyttar genom Bohuslän till Norge nu på våren. Det vet vi genom återfynd. Kanske 
vassångaren är på väg till Norge?  

Det är inte många vassångare som ringmärkts. I Norge har flest ringmärkts i Oslofjorden. I Sverige 
känner jag till 2006 och 2016 i Småland, 2014 i Kvismaren Närke och 2018 i Falsterbo. 

Naturligtvis är det en ny art för Grosshamns Fältstation, som är Bohusläns fågelstation och vi följer 
fågellivet i Bohuslän. Vi har nu hela 76 fågelarter och totalt har vi drygt 8000 fåglar som vi ringmärkt. 

Intressant är frågan varför dyker en fågelart upp i Sverige mer och mer? Det kan vara att vi har jagat 
till utrotning. Det skedde med storskarven som var av rasen Carbo. Nu har rasen Sinensis från Kina 
spritt sig via Asien och Europa till oss och tagit en del av storskarvens plats. Resten har tagits av en 
annan skarvart: toppskarven. En fågelart kan komma av annat skäl, exempelvis att mer föda blir 
tillgängligt som för skrattmåsen. Den spred sig från Turkiet på 1920-talet och 1960 var skrattmåsen 
spridd i Sverige. Men det kan också vara att klimatet blivit varmare. Det är nog här vassångaren 
kommer in. Sångare är mycket känsliga när det gäller temperatur och vassångare kanske dyker upp 
hos oss allt oftare på grund av att klimatet blivit varmare. Fler exempel finns, som fältsångare som 
också häckar längs Donaus stränder och nu kommer allt oftare. 

Det är spännande att följa fågellivet. Alltid välkomna till vår station för att se och kanske höra mer 
om våra fåglar i Bohuslän.  

 

Text o foto G Selstam 

Glöm inte årsavgiften (50kr) SWISH 123 079 5567 eller bankgiro 540-3498. Vi jobbar på att bygga upp 
denna enda fågelstation i Bohuslän och vi är beroende av medlemsavgiften för nät, kontorsmaterial, 
stolpar, el vågar etc etc.  


