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N Ä R J A G som yngling började med ringmärkning
vid Ottenby fågelstation fanns ett rättesnöre: Lars
Svenssons gröna bok med titeln Identification guide to
European Passerines, av ringmärkningspersonalen kort
och gott kallad Svenssons. Genom denna bok fostrades
man till att använda kunskap om fåglars ruggning för
att köns- och åldersbestämma fåglar i handen. Denna
ringmärkningsbibel är fortfarande ett viktigt verktyg
i ringmärkningslådan så här 30 år senare, och att leta
ruggränser i större täckare eller bedöma spetsighets
graden av stjärtpennor är legio för alla ringmärkningsintresserade européer.
För områden utanför Europa (och Nordamerika)
har ringmärkningen haft en långsammare utveckling,
inte minst i fågel- och folkrika Asien. Ett exempel: i
Bangladesh, där jag sedan ett par år samarbetar med
lokala ornitologer, har det totalt sett endast ringmärkts
ett par tusen fåglar. Kunskapen om hur olika arter
köns- och åldersbestäms är således blygsam och under
långsam uppbyggnad. Det är därför med glädje som
lanseringen av Ageing and Sexing of Migratory East Asian
Passerines togs emot i höstas. Denna bok är den första

i sitt slag för Asien, och är resultatet av ett svenskt–
kinesiskt samarbete som startade 2008.
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EXEMPELUPPSL AG. Nyckeln till all åldersbestämning är tidpunkt och omfattning av ruggningen. I och med att förutsättningarna för

flyttfåglarna i Sibirien i mångt och mycket är desamma som här, så kan de principer som gäller för åldersbestämning av fåglar i Europa överföras
till östra Asien. Det är därför på en gång både tryggt och en smula tråkigt att ett sådant drömdjur som blånäktergal Larvivora cyane ruggar som
vore den av våra egna småtrastar. En sommarkomplett ruggning efter häckningen gör att adulta fåglar har helt ny fjäderdräkt under hösten,
medan ungfåglarnas partiella ruggning gör att de har kontraster mellan ruggade och oruggade fjädrar, exempelvis ibland de större täckarna.
Hos den här arten sker dessutom en partiell ruggning av kroppsfjädrar under vinter.

Boken avhandlar 62 arter på sina 423 sidor, vilket
gör att varje art får en omfattande presentation. Texten
är kortfattad och koncis, men lätt att följa och omfattar
artbestämning, ruggning och köns- och åldersbestämning för fåglarna under höst och vår. Till detta kommer
ett fantastiskt fotomaterial: ett stort antal bilder återger
relevanta dräktkaraktärer för de olika ålders- och köns
kombinationerna. Bilderna är mestadels tagna i fält i
Beidaihe i östra Kina, men är genomgående av hög kvalitet och med korrekt färgåtergivning. För det tränade
ögat går det att urskilja de karaktärer som författarna
för fram, och det är kul att se att de mönster som vi ser
hos fåglar i Europa återfinns även i östra Asien. Kunskapsinsamlandet till boken är en imponerande bedrift,
dessutom är boken snygg och väl-layoutad.
Vem behöver då en bok om ålders- och könsbestämning
av flyttande tättingar i östra Asien? Huvudpubliken är
naturligtvis den växande kadern av ringmärknings
intresserade i Asien – främst Kina, men också Ryssland,

Mongoliet och Kazakstan – och till viss del syd- och
sydostasiatiska länder som huserar en del av de
avhandlade flyttfåglarna under vintern. Att man haft
den kinesiska publiken i åtanke är tydligt då boken genomgående är tvåspråkig (engelska och kinesiska) och
då de inledande kapitlen spänner från den teoretiska
bakgrunden till åldersbestämning och ruggning, med
praktiska illustrationer hur man faktiskt går tillväga när
man mäter olika fjäder- och dräktkaraktärer. Det är min
övertygelse att denna bok, precis som Svenssons var på
min tid i Ottenby, kommer att bli en ringmärkningsklassiker i Kina och andra asiatiska länder. Förhoppningsvis
bidrar den till att förstärka intresset för ringmärkning
som metod i regionen och sporrar för nya studier.
Den andra publiken är alla vi som suktande längtar
efter sibiriska rariteter. En del av dessa, som tajgasångare, kungsfågelsångare eller brunsångare är nuförtiden
inte alltför ovanliga under höststräcket i Sverige. Andra
är mer sällsynta eller rent av osannolika som rariteter
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EXEMPELUPPSL AG. Variationen bland fältsparvar är stor, som här för rödbrun sparv Emberiza rutila. Köns- och åldersbestämning av ungfåglar

och hontecknade individer är ofta klurigt hos släktet Emberiza, och i Asien finns det dessutom en hel del snarlika arter som man behöver
bekanta sig med. En stor behållning med boken är dess bildmaterial och att författarna ägnat möda åt att i så stor utsträckning som möjligt
presentera jämförande bilder bredvid varandra tillsammans med korta precisa bildtexter.

i Sverige, men sporrar ändå fantasin. För även om
chansen att man träffar på en mugimakiflugsnappare på
fågelpromenaden är försvinnande liten är den större än
noll, eller hur?
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