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Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs 
den bara under vårarna, men från 1985 även på hösten vid Hoburgen. Verksamheten fick där sedan alltmer 
standardiserade former och 1990 flyttades märkningen permanent till Hoburgen. Så har det sett ut sedan 
dess och ringmärkningen i Sundre har nu pågått i mer än 30 år.

Sundregruppen är vi som driver Sundre fågelstation och föreningen bildades 1986. Medlemsantalet består 
av ungefär 50 aktiva medlemmar och 65 stödmedlemmar. Medlemsavgiften är 300 kronor per år för aktiva 
medlemmar och 100 kronor för stödmedlemmar. Gåvor är naturligtvis varmt välkomna.

Utgivningen av infobladet Staingylpen har varit lite sporadiskt genom åren, ofta beroende på svårigheten att 
få ihop ett blandat och mera publikt innehåll. Förhoppningen är dock att få ut ett sommarnummer även i 
fortsättningen. Bildmaterialet äger signaturen Sundregruppen (underförstått, och anges ej) när fotografen 
inte är känd. Ny redaktör är Ola Wizén. 
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Inledning
Mellan 25 april och 8 juni 2010 ringmärktes 2234 
fåglar av 49 arter vid Hoburgsklippan inom ramen för 
Sundregruppens standardiserade verksamhet. Denna 
siffra står sig mycket väl i jämförelse med de föregående 
10 åren, då vi i genomsnitt har ringmärkt 1948 fåglar per 
vårsäsong. Endast 2008, som ju var ett exceptionellt bra år 
i ringmärkningshänseende, uppvisar ett högre märkantal, 
3448. 

Redan första märkdagen satte Tuomo ribban genom 
att kamma hem den vid Hoburgen första ringmärkta 
ringduvan. Dessutom gav 25 april säsongens första 
dubbeltrast av två. Bara en vårmärkning av dubbeltrast vid 
klippan finns i protokollen mellan 2000 och 2009. Vårens 
andra individ av denna ovanliga märkart ringmärktes näst 
sista dagen av Tomas Carlsson som är ny i verksamheten 
och har hoppat in som ringmärkare några dagar under 
våren. Välkommen, Tomas! 

Även Clas Hermansson, som också hjälpt till att täppa 
igen luckorna i bokningsschemat, välkomnas som ny 
märkare i föreningen.

Det var ganska kyligt i början av säsongen, och en del regn 
och blåst förekom i första halvan av maj då märkningen 
fick ställas in under tre dagar, 1, 7 och 8 maj. Dessförinnan 
blev det dock en 100-dag, nämligen 30 april då 106 fåglar 
märktes med rödhake i topp tätt följd av lövsångare. 
En alpjärnsparv värmde upp några frusna själar 26-27 
april genom att bl a sjunga några strofer från burgen. 
Av den vanligare varianten av järnsparv ringmärker vi i 
genomsnitt 5 per vårsäsong, men i år var det ingen som 
behagade fastna i näten vid klippan. 

Som mest blev 190 fåglar märkta under en dag, 16 maj. 
Dimman den morgonen byttes successivt ut mot vackert 
väder och anstormande flockar av flyttfåglar, så Tommy 
och de andra hade att göra en bit in på eftermiddagen. 

Dimman lättade inte för några längre perioder under 
maj månads första hälft. Detta hade naturligtvis menlig 
inverkan på fältskådandet, men när värme och sol så 
smått var på ingång passerade över 100 000 vitkindade 
gäss Sundre under eftermiddagen 17 maj. Dessutom sågs 
vid klippan ett 10-tal röda rosenfinkshanar 14 maj, som 
mest 8 stycken i tuben samtidigt. 

Vårsäsongen 2010
Text och grafik: Leo Larsson & Åsa Steinholtz

Alpjärnsparv, Prunella collaris, Hoburgen 26 april 2010. Här från ett fototillfälle under tidig 
kväll, när den höll till på solsidan vid Andraburg. Foto: Jörgen Petersson.
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Bimbi fick nöjet att ringmärka såväl en lundsångare som 
en kungsfågelsångare under en av alla sina veckor i Sundre. 
Totalt ansvarade han för ringmärkningsverksamheten 
under hela 19 dagar. Vad skulle föreningen göra utan en 
sådan tapper kämpe? Vi har således nu två vårmärkningar 
av kungsfågelsångare, som ju annars är att betrakta som 
utpräglad höstart i landet. Grönsångare och gransångare 
märktes i större antal än vanligt, medan lövsångare låg i 
paritet med genomsnittet, se Tabell 3. Bland de övriga 
sångarna ser siffrorna ganska normala ut. 

Glädjande nog kan vi stoltsera med högre märksiffror 
än vanligt för samtliga fyra flugsnappararter. 12 mindre 
flugsnappare mot genomsnittliga 5 är roligt, och det blev 
3 stycken samma dag både 16 och 27 maj. I Figur 1 visas 
antal vårmärkta flugsnappare 2010 samt 10 år tillbaka i 
tiden. 

Inte en enda bergfink ringmärktes denna vår, inte heller 
någon gråsiska, vilket kanske speglar fältintrycken 
under senvintern och våren. Nytt för i år var kräv-/
svalgprovtagning på några av finkarterna för att undersöka 
förekomsten av parasiten Trichomonas Gallinae som 
förmodas orsaka den stora dödlighet hos grönfink som 
observerats de senaste åren. Själva provtagningen visade 
sig dock vara ganska knepig, då det sällan eller aldrig 
räcker med ett "säg ahh" för att finken ska öppna näbben. 
Vi lyckades dock samla in några prover, samt därmed ett 
litet men välkommet tillskott till föreningskassan. Vi 
ringmärker normalt inte några större mängder av bo- och 
grönfink, och våren 2010 var inget undantag, rentav ännu 
lite sämre än vanligt, se Tabell 4. 
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Den 10 maj blev lite av en toppdag för både ärtsångare, 50 
och svarthätta, 20. Dessutom fastnade säsongens första 
trädgårdssångare samma dag. Dessa tre arter ringmärktes 
i högre antal än vanligt under våren, medan det för övriga 
Sylviasångare ser mer normalt ut, se Tabell 2. 

Både regnet och vinden var i kraftigaste laget för 
ringmärkning 1 juni, varvid denna dag blev den sista 
av fyra som fick ställas in. Tudde fick dock korn på en 
sjungande busksångare på Barshageudd, lite plåster på 
såren för uteblivna busksångare i nät den här våren. 

Ringmärkning
Med några undantag ser märksifforna för trastfåglarna 
tämligen normala ut. Värt att notera är att endast 5 
blåhakar ringmärktes under våren, mot genomsnittliga 
23. Även i fält lyste blåhakarna med sin frånvaro i mitten 
av maj då det ibland kan finnas åtskilliga i buskmarkerna 
nedåt Rivet. Däremot fångades 114 rödstjärtar, vilket 
märkbart överstiger genomsnittet 81. Även näktergal 
fick ett litet uppsving med 22 märkta, jämfört med 
vårgenomsnittet 12, se Tabell 1. 

Tabell 1. Trastfåglarna 2010 och tidigare.
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Tabell 2. Sylvia-sångarna 2010 jämfört med tidigare.

�����������	�����

������

��� ���� ��������� ���� ���	 ���� ���� ����

� � � � � � �

����	�����	������ � � � � � � �

�� � � � � � �

�� �� �� �� �� �� ��

���	������ ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���

����	������

����	������

����	������

Tabell 3. Phylloscopus-sångarna 2010 och tidigare.

Gärdsmyg, Troglodytes troglodytes.

Tabell 4. Ett antal finkar 2010 och tidigare år.�����������	�����
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Figur 1. Flugsnapparna vid Hoburgen våren 2010. Överst grå flugsnappare (grå staplar), 
mindre flugsnappare (vita staplar), halsbandsflugsnappare (svarta staplar) och nederst svartvit 
flugsnappare (streckade staplar).

I år var det inga flockar med ungstarar som hann med 
att hitta till nätområdet, på gott och ont då dessa kan 
kännas mindre trevliga att hantera. Inte nog med att de 
är i flottigaste och lusigaste laget, de kan också konsten 
att fastna på de mest fantastiska sätt i näten. Bara en stare 
fick ring vid Hoburgsklippan, att jämföra med c:a 20 en 
normal vår. Bimbi och Sivert gjorde däremot en insats 
genom att vittja två starbebodda holkar som gav 6+8 
ringmärkta boungar. 

Övrigt
En nyhet för i år är att boendet numera är förlagt till 
Skoge. Gösta och Marie har renoverat sitt gamla svinhus 
och förvandlat det till en förnämlig bostad med modern 
inredning och diverse bekvämligheter. Eller vad sägs 
om golvvärme, varmluftsugn och (en iallafall ibland 
fungerande) trådlös Internetuppkoppling? Läget kan 
knappast bli bättre för en naturintresserad i allmänhet 
eller en fågelskådare i synnerhet, med Sveriges vackraste 
utsikt från uteplatsen i söderläge mot havet. Tanken är att 
det är här vi ska husera de kommande verksamhetsåren. 

Art
Ringduva
Göktyta
Sånglärka
Ladusvala
Trädpiplärka
Sädesärla
Gärdsmyg
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Talgoxe
Törnskata
Stare
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Hämpling
Rosenfink
Gulsparv
Sävsparv
Total

2010
1
1
2
1
6
5

15
186
22
5
1

114
6
1

14
7

14
2
2
2
1
3
3

59
16

297
114
107
138

1
1

16
56

786
5

42
12
18
51
2

27
1

20
8
2

20
8

10
3

2234

Mindre flugsnappare, Ficedula parva.
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En annan nyhet är att vi successivt ersätter dagskryssarpär-
marna med digital kryssning. Programmet som används har 
fortfarande några barnsjukdomar men förhoppningsvis 
kommer det inom en snar framtid att kännas mycket 
smidigare att kryssa direkt i datorn istället för på artblad 
i en pärm. En målsättning är att data från gamla pärmar 
förs över i digital form, så att det blir avsevärt enklare att 
utnyttja den information som finns i form av exempelvis 
ankomstdatum för olika vårflyttare till Sundre socken 
eller överhuvudtaget förekomst av en viss art under våra 
verksamhetsperioder. På sikt räknar vi med att även 
dagsrapportbladen med väderobservationer och annat 
infogas i den datoriserade varianten av krysspärmen. 

Tack!
Till sist vill vi passa på att tacka de 21 ringmärkare och 
assistenter som på sin fritid ställt upp med sitt arbete vid 
Sundre Fågelstation våren 2010. 

Familjen Tengholm har bänkat sig i ringmärkarboden.

Åsa Steinholtz
Vänortsgatan 7
752 64 Uppsala
asa.steinholtz@gmail.com

Leo Larsson
Vänortsgatan 7
752 64 Uppsala
leo.larsson@gmail.com

Slutligen några bilder från vårat nya boende hos Gösta 
och Marie vid Skoge.

Lite påstvätt behövs också ibland.
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Höksångare i höstfångsten
Text & grafik: Roger Mellroth

Det är slutet av juli. De första märkdagarna är igång och boddörren står öppen. Påsarna med rundans fångst dinglar på 
krokarna. Solen har klättrat upp och passerat fyren med råge. Det är på gång att bli en härlig högtrycksdag och eftermiddagen 
kan ringmärkarna dela med normala sommarfirare på Austrestranden. Från buskagen mellan klippbranten och boden 
ljuder det långa, torra knattret från en höksångare som svaras upp av ytterligare en individ. Kanske är en familjegrupp på 
väg ut i märkområdet. En fantastisk ”krydda” i fångsten. Men hur ser vår fångst av arten egentligen ut över åren? 

Två äldre höksångare, Sylvia nisoria. Till vänster en 2K+(eventuellt 3K+) och till höger en 2K.

Totalfångst
Om man ser till märksiffror är höksångaren verkligen en 
av de arter som kan sägas vara en Sundreart. I Sundre 
har 819 individer ringmärkts under åren 1976-2009, 
figur 1. Åldersfördelningen framgår av tabell 1. Under 
åren 1985-2009 stod Sundre för 40% av Sveriges fångst 
av arten. Vi ringmärkte 758 individer av i Sverige totalt 
1896 stycken, enligt uppgift från Thord Fransson, Ring-
märkningscentralen. Av fångsten har 294 stycken märk-
ts under våren, 473 stycken vid Hoburgen under hösten 
och 52 stycken avser övrig märkning/projekt. 

Ringmärkningen i Sundre började i Skoge 1976 men 
flyttades år 1999 till Hoburgen. Höstfångsten vid 
Hoburgen började 1985. Under de första åren var 
höstfångsten en provkarta av metoder och nätantal 
men från år 1990 standardiserades fångsten till den 
nivå som gäller än idag. Höksångaren har ingått i 
fångsten sedan starten, med en lucka 1984 då den helt 
saknades.
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Summa Ålder
Höksångare

mån 0 10 20 2+ 3+ Totalt
maj 71 39 64 174
juni 3 56 37 32 128
juli 10 141 8 18 10 187
aug 261 7 44 2 314
sept 15 1 16

Totalt 13 417 143 138 108 819

Tabell 1. Åldersfördelning av totalfångsten. Ålder 0 är 
ungfåglar med växande vingpennor, ålder 10 är fåglar i sitt 
första kalenderår. Ålder 20 i sitt andra kalenderår. Ålder 
2+ i sitt andra kalenderår eller äldre och 3+ är i sitt tredje 
kalenderår eller äldre vid ringmärkningstillfället.
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Ringmärkning av höksångare totalt i Sundre N=819

Flest höksångare under ett år fångades 2002 då 54 indi-
vider märktes, alla i den reguljära verksamheten. Totalt 
har 430 ungfåglar ringmärkts och av dessa är 13 stycken 
klassificerade som 00 i märkprotokollen, dvs. små ungar 
med växande vingpennor som kommer från närområ-
det. Troligt är att flera av de 417 ungfåglar som i märk-
protokollet satts till 10-fåglar är från närområdet men då 
har vingpennorna hunnit växa ut. Antalet som vi ålders-
bestämt till 1-åringar (2K-20) dvs. födda året före fångst 
uppgår till 143. Åldersbestämda till 2k+ dvs. födda året 
före fångst eller äldre är 138, och 108 stycken har ålder-
sbestämts till att vara födda två år före fångst eller äldre 
(3K+), se tabell 1.

Höksångare i höstfångsten
Under de 25 år som höstmärkningen pågått har 454 
höksångare fångats i den reguljära fångsten vilket ger i 
snitt drygt 18 fåglar per år. Bästa året är 2002 med 31 
individer och sämsta 2007 med 5 individer, figur 2. Efter 
mitten av augusti är gamla fåglar ovanliga i fångsten me-
dan ungfåglarna är kvar fram till och med första veckan i 
september, figur 3. 

Vikter och fettstatus
I samband med fångsten vägs och fettklassificeras indi-
viderna. Fettupplagringen är en förberedelse för höst-
flyttningen. En ungfågel börjar först sin fettupplagring 
i slutet av sin kroppsruggning medan en adult fågel bör 
ha genomfört sin pennruggning före fettlagringen. Den 
lättaste ungfågeln vägde 19,1 gram och den tyngsta 32,7 
gram. Motsvarande för adulter är 20,2 gram resp 32 
gram.

Figur 1. Den årliga märkningen av höksångare.

Ringmärkning av höksångare totalt i Sundre (n=819)
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unga adulta antal unga antal ad
24-28 juli 23,9 24,2 84 20
29juli-2aug 23,7 24,2 68 12
3aug-7aug 24,4 25,5 66 16
8aug-12aug 24,3 24,8 40 11
13aug-17aug 24,6 25,5 32 3
18aug-22aug 26,5 32
23aug-27aug 25,7 28,4 20 1
28aug-1sep 23,0 13
2sep-6sep 24,3 27,8 8 1

Tabell 2. Medelvikt i gram – snitt per femdagarsperiod, 
ungfåglar och gamla fåglar.

fettklass datum
0 28-jul
1 01-aug
2 01-aug
3 08-aug
4 11-aug
5 11-aug
6 20-aug

Tabell 3. Mediandatum för fettklass, ungfåglar.

Som framgår av tabell 2 är adulta fåglar något tyngre än 
ungfåglarna vid motsvarande period. Medelvikten ökar 
för unga fram till slutet av augusti för att sjunka på slu-
tet. En förklaring kan vara att det i slutet finns ungfåglar 
från sena kullar kvar eller ungfåglar som av någon annan 
anledning hamnat i tidsnöd. Vissa kanske är i dålig kon-
dition så att de i slutänden inte kommer iväg alls.

I figur 6, som visar fettklass över tid för ungfåglar kan 
man se att redan i juli börjar flera individer i fettklass 3 
eller högre dyka upp. Detta stämmer även bra med att 
det i samma period är många individer i sena ruggstadier, 
figur 10. Men vi har även sista veckan i juli tio ungfåglar 
från omläggningar/andra kull med växande pennor, som 
ännu bara har ungfågeldun, så spridning finns även om de 
flesta verkar ha kommit ganska långt. Mediandatum för 
de olika fettklasserna för ungfåglar framgår av tabell 3.

I materialet saknas riktigt tunga individer vilket kan in-
dikera att slutfasen av fettlagringen sker på annan plats 
än vid Hoburgen. En annan teori skulle kunna vara att de 
inte fyller fettdepåerna mer än nödvändigt för närmaste 
etapp då fågelns tyngd och förmåga att röra sig smidigt är 
en viktig faktor för att undgå predation.
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Höksångare fångst per år mellan 24/7–15/9 fördelat på ungfåglar och äldre (n=454)

Figur 2. Antalet ringmärkta höksångare i den reguljära verksamheten höstarna 1985–2009 fördelat på ungfåglar (00-
10, mörkgrå staplar) och äldre fåglar (2K, 2+, 3+, ljusgrå staplar).
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Höksångare höstarna 1986–2009 (n=454, 381 unga och 73 gamla)

Figur 3. Datum för höstfångst fördelat på ungfåglar (övre kurvan) och gamla fåglar (nedre kurvan).
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Figur 4. Vikt hos unga fåglar över tid.

Figur 5. Vikt hos gamla fåglar över tid. 

Vikt för gamla fåglar 24/7–11/9 1985–2009 (n=71)

Figur 6. Fettklass hos unga fåglar över tid.

Fettklass ungfåglar (n=336)
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Figur 8. Vikter per fettklass för ungfåglar.

Vikter per fettklass för gamla fåglar (n=56)

Figur 9. Vikter per fettklass för gamla fåglar.

Figur 7. Fettklass hos gamla fåglar över tid.
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Återfynd och kontroller
Bortflyttningen går först åt sydost. Svenska återfynd 
visar att de passerar öster om Medelhavet i mitten av 
september, en sträcka på ca 300 mil. Övervintringen 
sker i Afrika, från Sudan till Kenya, Tanzania.

Från vårflytten finns två svenska återfynd. Ett från 
Syrien 15 maj och ett från Turkiet, vid nordöstra delen 
av Medelhavet, den 20 maj. Den senare fågeln var en 
Sundremärkning.

Totalt har våra märkningar resulterat i 4 återfynd. 
Utöver ovan nämnda (märkt våren 1979, återfunnen 

Roger Mellroth
Eldarvägen 8
117 66 Stockholm
roger_mellroth@hotmail.com

1981) så har en kontrollerats på Faludden sju år efter 
märkning, en på Utklippan tre år efter märkning och en 
ifrån Korppoo, Jormo Finland, två år efter märkning.  

Vi har kontrollerat två redan märkta höksångare 
genom åren. En var märkt på Utklippan och kontrolle-
rades av oss två år i rad, tre och fyra år efter märkning. 
En var märkt på Landsort i början av juni och kontrolle-
rad två år senare i augusti vid Hoburgen.

Ruggstatus för ungfåglar (n=294)

Figur 10. Kroppsruggning för ungfåglar. 0 = ej påbörjad, 6 = helt klar.
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Årsmötet 2010
Vägen mellan Faludden och Stockviken efter vinterns prövningar. Birdracet var i mål och lagen hånade väl varandra 
som bäst vid det här laget.

Text & foto: Ola Wizén

I elfte timmen körde jag ut på Faludden och försökte se en av 
vårens budbärare, storspoven. De kvardröjande snövallarna 
längs vägen gav en antydan om vilka historiska snömängder 
som legat här i vinter. En vecka tidigare hade det väl krävts 

ett bandfordon för att överhuvudtaget kunna ta sig ut till 
vägs ände. Men nu var det ju ett årsmöte på Holmhällar jag 
skulle till, tiden var liden och de andra redan samlade. Men 
jag hann höra spoven, det självaste avstampet till våren.

Här är några bilder från själva mötet.

Tuomo Kolehmainen tackades 
för många trogna år i styrelsen. 
Som ny vice ordförande valdes 
Ola Wizén.

Övriga tunga poster förblev 
oförändrade: Björn Lilja som 
ordförande, omval på Tord 
Jeppsson, sekreterare och kvar 
är Tommy Lindberg, kassör. 

Ledamöterna är vidare Leo 
Larsson och Åsa Steinholtz. 
Nyinvald ledamot blev Per 
Smitterberg och han hälsades 
välkommen till styrelsen.

Årsmötet 2010 blev väldigt likt de 
föregående. Holmhällar med dess 
stugor som vi vant oss vid och med 
ungefär samma uppslutning. Den 
största skillnaden var att marken var 
täckt av två decimeter snö, vilket 
gjorde parkeringen av bilarna till en 
irrfärd i det vådliga.

Det var en brokig skara som klämde 
ihop sig i stugan Granen. Vi satte oss 
till bords och strax kom mötet igång 
efter att dagordning, kassarapporter 
och andra handlingar delats ut. En 
flaska whiskey av finaste malt ställdes 
fram, med varma hälsningar från Jujja 
Jonsson i valberedningen. Han kunde 
tyvärr inte komma men hälsades för 
den fina gesten. Mötet gick smidigt 
och styrelsen fick ansvarsfrihet för 
det gångna årets förvaltning. Så 
småningom nåddes ett avslut utan 
överraskningar men i god ton.

Sedan blev det årsmötesmiddag. 
Den bestod av en kycklinggryta som 
jag gjorde iordning hemma kvällen 
innan. Den hade fått skvalpa med i 
tolvliterskastrullen på golvet i sundre-
bilen. Till detta basmatiris och en 
fräsch sallad som anrättats på plats i 
stugans spartanska kök.

Kvällen fortlöpte och Tommy satte 
igång den Quiz han hade satt ihop. 
En bildtävling som blev stridbar för 
lagen, och det tisslade och tasslade i 
projektordunklet. Därefter troppade 
de flesta av men några tappra blev 
kvar och svamlade vidare frampå 
småtimmarna.

Nästa dag inleddes på valfritt sätt, en 
del passade på med lite fri skådning. 
Sedan återstod bara att städa ur 
stugorna samtidigt som nya styrelsen 
hade sitt första och konstituerande 

möte. Därefter var helgen över och vi 
åkte åt skilda håll medan svartmesarna 
filade vidare i tallskogen.
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Bara att bänka sig och täppa igen. Strax öppnades mötet. Tänk om vi varit fler...

Handlingarna delades ut och granskades med intresse. Lystna blickar från baksätet.
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De flesta var luttrade rävar vid det här laget, men för Clas Hermansson (till höger) 

var det första gången.

Det här med årsmöte behöver väl inte vara så förbaskat allvarligt? Johanna Lilja var 
yngst i församlingen den här gången.
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  Hej alla,
Först ett stort tack för Er hjälp med provtagning av 
finkar i samband med er ringmärkningsverksamhet. 
Den är mycket viktig i vårt arbete i viltsjukdomsöver-
vakningen. Vi har totalt fått in prover från 173 fåglar 
(83 från ostkusten och 90 från västkusten) vilket är ett 
bra resultat. Samtliga prover har varit negativa med av-
seende på Trichomonas.

Vi har inte heller fått in några sjuka/döda finkar under 
denna period.

Ni kan nu avsluta provtagningen för denna period 
(resterande provtagningsrör kan ni, om plats finnes, 
spara i kyl). Har ni prover liggande kan ni skicka dom 
till SVA.

Vi kommer att gå igenom materialet och göra en skrift-
lig sammanställning vid slutet av året. Ni kan skicka in 
ersättningsunderlag när det passar er.

Åter ett stort tack och jag återkommer efter semestern.
Trevlig Midsommar och en skön fortsättning på som-
maren,

Roland Mattsson
Enheten för Patologi och Viltsjukdomar
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
751 89 Uppsla

018-67 43 28, 070-621 92 81

Brevet gick ut till fågelstationerna Landsort, Falsterbo 
och Sundregruppen.

Fotodokumentation av höksångare
Sundre fågelstation fångar varje år ett betydande antal 
höksångare, vår såväl som höst. Åldersbestämningen har 
visat sig inte alltid vara helt bekymmerslös, och det vore 
önskvärt att samla in bildmaterial för att på sikt hitta 
vägledande utseendekaraktärer för fåglarnas ålder. 

Med start höstsäsongen 2010 kommer vi därför i mån 
av tid att fotografera vinge, stjärt, kroppssida och öga 
hos de höksångare som fastnar i något av våra nät vid 
Hoburgsklippan.

Hälsningar,

Leo och Åsa

Information
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Material till Staingylpen
Det kan vara såväl ord som bild och omfattningen väljer 
du själv. Alla bidrag är högst välkomna. Innan du gör slag 
i saken kan det vara värt att tänka på nedanstående:

Nästa Staingylpen
Vi siktar på att få ut nästa nummer före årsskiftet, med in-
betalningskort och kallelse till årsmötet 2011. Därför vill 
jag att ni skickar manus senast 30 november. Jag ser fram-
tiden an med spänning, fatta tangentborden gott folk!

Redaktören
ola.wizen@telia.com

Personalbokning
Höstsäsongen 2010 börjar 25 juli och pågår till 15 
september. För att anmäla sig som ringmärkare eller 
assistent skickar man e-post till adressen nedan. Helst vill 
vi att man bokar in sig hela veckor (lördag) söndag-lördag 
(söndag). 

Det finns också en kalender där man kan följa aktu-
ellt bokningsläge. För att göra detta skickar man e-post 
till nedanstående adress och ber om behörighet att visa 
kalendern. För att visa kalendern behöver man ett Google 
Kalender-konto, som är lätt att skapa med sin e-postadress 
som inloggningsnamn. 

Hälsningar

Leo Larsson
sg.bokning@gmail.com

Ha en fortsatt skön sommar!

Texten skall vara oformaterad – utan tabbar, indrag 
och liknande – och inte innehålla bilder, diagram och  
sådant som artikeln ska innehålla. 

Den skickas antingen i ett Worddokument (doc-fil), 
Anteckningar (txt-fil) eller så skriver du direkt i mailet 
om det inte är så mycket.

Bilder och illustrationer skickas alltid på sidan av som 
bifogade filer.

Vill du ha in tabeller eller diagram ska de göras i Excel 
och inte i Word. Dessutom vill jag ha allt i separata filer 
för att kunna hantera det. Kontakta mig gärna innan du 
börjar! Kalkylblad i OpenDocument går inte.

▶

▶

▶

Sädesärla, Motacilla alba. Foto: Ola Wizén.
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Nya klistermärken!
Från i höst kommer helt nya klistermärken att finnas till försäljning i ringmärkarboden.

De är gjorda efter förlagor av Per Smitterberg. Första upplagan är 250 exemplar
av vardera märke. Försäljning kommer även att ske genom kassören.

70 x 100 mm

 90 mm


