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Sundregruppen och Sundre fågelstation
Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs den
bara under vårarna, men från 1981 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 för 2012
var 35 aktiva medlemmar och 88 stödmedlemmar. Medlemsavgiften för 2013 är 350 kronor för aktiva
medlemmar och 150 kronor för stödmedlemmar. Om man meddelar kassören (se adress och kontakter nedan)
att man kan tänka sig utskicket Staingylpen via e-post sänks medlemsavgiften med 50 kr.
Utgivningen av infobladet Staingylpen har varit lite sporadiskt genom åren, ofta på grund av svårigheten att få
ihop ett blandat och publikt innehåll. Intentionen är för närvarande att få ut ett sommarnummer och ett
vinternummer. Bildmaterialet äger signaturen Sundregruppen (då underförstått, och anges ej) när fotografen
inte är känd.
Redaktion: Per Smitterberg och Björn Lilja.
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Höstsäsongen 2013
Medlemshelg i oktober 2012
Återfynd och främmande kontroller
Föreningsinformation
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Omslagsbilden: Stäpphök Circus macrourus jagande utanför vårt boende vid Skoge. Foto: Per Smitterberg.
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Foton (där ej annat anges): Per Smitterberg

Inledning

25 – 31 juli

nte sedan 1990, när höstmärkningen vid
Hoburgen startade, har det märkts så många
fåglar under standardperioden juli – september.
Årets höstsiffra blev 4536, vilket är en bra bit från
premiärårets 5342, men jämfört med övriga år en
mycket bra siffra. Genomsnittet för den totala
fångsten under de föregående tio åren är 2883.
Liksom den första hösten har vi denna höst haft
mycket stora mängder unga svartmesar som har
dragit runt och bidragit stort till den höga
totalfångstsiffran. Totalt märktes 1377 svartmesar
denna höst och därmed slog vi, det till synes
oslagbara, märkantalet från 1990 med 56 individer.
Flera andra arter har också ringmärkts i högre antal
än vanligt, exempelvis grönsångare, lövsångare,
halsbandsflugsnappare och trädpiplärka.
Vädret påverkar förstås fångstsiffrorna mycket och
under hösten 2012 var omständigheterna goda. Få
dagar med kraftiga vindar eller ihållande regn gjorde
att verksamheten endast ställdes in under fyra dagar.

Årets höstsäsong inleddes med svaga vindar
mestadels
från nordsektorn. Den goda
fågeltillgången märktes direkt och redan första
dagen märktes över 100 fåglar.
Totalt blev det 538 märkta fåglar under juli, med
lövsångare som vanligaste art (271). Därefter kom
ärtsångare (76) och törnsångare (32).
En art som tidigare varit riktigt ovanlig som
märkart vid Hoburgen är pilfink. De senaste åren
har man kunnat se ett sällskap röra sig i
buskmarkerna runt Hoburgsklippan och nu har de
också mer frekvent besökt nätområdet vilket
resulterade i sju ringmärkta individer under juli.
I fält observerades en lockande överflygande
pungmes vid boden den 25 juli och i Flisviken sågs
en svarttärna den 30 juli.

I

1 – 31 augusti

Augusti månad började med måttliga vindar från
sydväst och några lättare skurar, men vindarna
4
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tilltog och den 8 augusti fick märkningen ställas in
observerades den 27 augusti faktiskt tre
helt. På detta följde en period av svaga vindar från
stäpphökhanar samtidigt!
norr och halvklart väder vilket gjorde att flera dagar
Även några mindre vanliga tättingar observerades i
med över 200 ringmärkta fåglar noterades i
augusti. En ortolansparv sågs rasta vid
protokollet. Andra halvan av månaden höll sig
Hoburgsklippan den 28 augusti och dagen efter
vindriktningen dessvärre omkring sydväst vilket
hördes en gulhämpling sjunga ett par strofer från
resulterade i ganska måttliga märksiffror.
nätområdet.
Totalt ringmärktes 2324 fåglar under augusti och
1 – 15 september
den vanligaste arten blev lövsångare med 594
Inledningen av september gav några dagar med
märkta individer. Den näst vanligaste var svartvit
hårda västvindar där ringmärkningen fick ställas in
flugsnappare (317) följt av ärtsångare (258).
helt, både den 5 och den 7 september. Säsongen
En nattskärra, årets andra, märktes den 25 augusti.
avslutades med en vecka med måttliga vindar
Pilfinkflocken höll sig kvar i området och 15
förutom näst sista dagen då märkningen blev
ytterligare fångades, vilket ger totalt 22 ringmärkta
inställd igen.
under hösten. De flesta år märks ingen pilfink alls
vid Hoburgen.

Större hackspett Dendrocopos major, 1k hona.

Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus, Rivviken 9
september.

Hackspettar är inte särskilt vanliga i fångsten vid
Hoburgen, men under augusti märktes sju större
och två mindre sådana. Kråkfåglar är heller ingen
vanlig syn i ringmärkarboden, men under denna
månad ringmärktes faktiskt tre skator och två
nötskrikor. Kul!
Det verkar som om häckningssäsongen 2012 har
varit god för vissa arter som är knutna till skogen. En
sådan art är svartmes, som redan under augusti gav
indikationer på att de var många i rörelse. Totalt
märktes 56 svartmesar i augusti, men det skulle
komma fler…
Den första fältobservationen i augusti, värd att
nämna, var en turturduva som sågs vid boden. Den
upptäcktes i en flock skogsduvor som gjorde ett
sträckförsök från Hoburgsklippan den 2 augusti.
Bland alla måsfåglar på Rivet lyckades några flitiga
skådare hitta både kaspisk trut och en ung
svarthuvad mås. Båda arterna sågs vid flera tillfällen
under månadens andra hälft.
Till de i Sverige mer svårsedda rovfåglarna hör brun
glada och stäpphök. Båda arterna sågs vid flera
tillfällen i socknen under augusti och vid Muskmyr

Under septemberveckorna märktes totalt 1675
fåglar, varav 1321 var svartmesar. Näst vanligaste art
var lövsångare (60) och därefter kom rödhake med
54 märkta.
Från fältskådandet kan nämnas en 1k vitvingad
tärna som sågs födosöka i Rivviken den 9 september.
Under några av de få pauser som de aktiva erbjöds
från svartmesplockandet den sista veckan lyckades
de faktiskt upptäcka både fjällpipare samt
svartnäbbad och vitnäbbad islom som passerade
Hoburgsklippan. Flera fynd av stäpphök gjordes i
socknen ända till säsongens slut och även brun glada
kunde åter ses den 9 och 10 september. Att avgöra
om det är nya fåglar eller samma som sågs tidigare
under säsongen överlämnas åt expertisen.
Ringmärkning

Svartmesar, svartmesar, svartmesar. Som redan
nämnts ovan slogs alltså rekordet på 1321
ringmärkta svartmesar som sattes 1990. De flesta
höstar har märksumman för svartmes landat under
tio, men några mindre invasioner har skett också
5
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För ärtsångare och trädgårdssångare är situationen
däremellan - 2003 märktes 164 och 2007 blev det
257 stycken. Årets svartmesinvasion med en
däremot ungefär det motsatta.
slutsumma på 1377 är alltså högst ovanlig.
Phylloscopus-sångare
Under hösten spekulerades det på olika nätforum
Både grönsångare och lövsångare har märkts i stora
om mesarna kunde komma från öster, då rapporter
antal under hösten 2012.
om stora antal även kom från fågelstationer som
Grönsångaren, som är en av de arter som påbörjar
Ventes ragas i Litauen. Många av dagarna i
sin höstflytt först, har för tredje året i rad märkts i
september var den art de märkte mest just svartmes
riktigt stora antal. Årets summa 132 är faktiskt den
och bara under en enda dag, den 14 september,
högsta någonsin.
märktes 1354 svartmesar på Ventes ragas. Det bör
Lövsångare har sedan 2002 haft en nedåtgående
väl nämnas att deras fångstmöjligheter är enorma.
trend i våra ringmärkningsdata. Förhoppningsvis är
De har gigantiska fällor, varav några är över hundra
den kurvan på väg att peka uppåt igen. Höstens
meter långa och upp till 25 meter höga.
antal är det högsta sedan 2005, vilket är jätteroligt.
Flugsnappare

Redan i våras såg vi att antalet ringmärkta
halsbandsflugsnappare håller på att öka kraftigt vid
Hoburgen och mönstret fortsatte även under
hösten. Mellan 2002 och 2009 varierade antalet
som ringmärktes under en höst mellan 11 och 32
individer. Därefter ökade antalet närmast
exponentiellt och årets märksiffra landade alltså på
132.
Även svartvit flugsnappare märktes i höga antal.
Årets siffra 326 är den näst högsta sedan starten
1990 och endast 2006 har fler svartvita flugsnappare märkts. Då blev antalet 361 stycken.

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix var ännu en art med
rekordfångst, 132 ex märktes.

Om de svartmesar vi märkte skulle kommit från
öster borde vi ha fått åtminstone någon främmande
kontroll när de märkte sådana kopiösa mängder
runt Östersjön, men vi fick inte en enda. Dessutom
kan man tycka att de borde ha märkt många även på
Öland, men under vår verksamhetsperiod märktes
endast fyra svartmesar på Ottenby. Det mesta talar
alltså för att de svartmesar som drog runt på Sudret
var resultatet av årets häckning på Gotland. Vad
som ytterligare styrker detta är att det fanns
svartmesar kvar en månad senare när vi hade
ringmärkning under en helg med styrelsemöte. En av
de som märktes under september kontrollerades
nämligen då.

En av höstens 81 märkta trädpiplärkor Anthus trivialis.

En annan art där vi ringmärkt fler än någonsin
denna höst är trädpiplärka. Genomsnittet för de tio
föregående åren var 46, och under hösten märktes
nära det dubbla, 81 stycken.

Sylvia-sångare

Läget för arterna inom gruppen Sylviasångare
varierade under den gångna säsongen. Antalet
ringmärkta höksångare blev denna höst endast sju
stycken, vilket är riktigt lågt då genomsnittet för de
föregående tio åren är 17. Detsamma gäller för
törnsångare där årets höstsiffra 130 är den lägsta
någonsin och kan jämföras med genomsnittet 231.

Övrig märkning

Förutom den standardiserade ringmärkningen har
det märkts 497 fåglar under andra former. Av dessa
märktes 13 under nätuppsättningen den 24 juli och
6
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Slutord/tack
29 visserligen under standardperioden, men efter kl.
Vi glädjer oss åt fyra nya ansikten i föreningen,
12 på dagen. Dessutom blev det lite ringmärkning
Sixten Hillerhag, Sven-Olof Lantz, Ulrika Poppius
när styrelsen hade höstmöte den 13 oktober. Denna
och Johan Södercrantz. Varmt välkomna tillbaka!
aktivitet resulterade i 330 nymärkta fåglar, varav
Med hjälp av en fin gåva från Håkan Persson har
297 stycken var kungsfåglar.
Charley Wiklund sett till att Sundregruppen åter
Mellan den 27 april och den 4 juli har också 125
har tillgång till en föreningsbil, denna gång i form av
fåglar ringmärkts i Sundre inom två projekt
en fräsch Volvo. Tack för det!
tillhörande Stockholms universitet. I ett av
Föreningen vill också tacka Sundreborna Einar
projekten har man satt ljusloggrar på fyra
Johansson och Sune Jacobsson för god hjälp med
rosenfinkar,
åtta
höksångare,
samt
en
det praktiska och naturligtvis familjen Reilandhöksångarhona som var märkt 2009. I det andra
Ståhlberg som så förmånligt hyr ut sitt fina svinhus
projektet har det märkts 32 adulta lövsångare på
till föreningen. Till Keges Grosshandel AB som än
häckplats och dessutom har 67 boungar fått ring.
en gång sponsrat oss med fina matvaror riktas ett
stort tack. Likaså till Stellan Hedgren m.fl. som
kunde rycka in vid näten när svartmesarna
invaderade Hoburgen. Tack alla övriga som inte
blev nämnda ovan men som ändå hjälpt
Sundregruppen på olika sätt under säsongen. Inte
minst gäller det alla er 24 personer som deltagit i
själva ringmärkningsverksamheten.

En av alla svartmesar tas varligt omhand av Charley W.
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Diagram 1. Årsvis fångst av lövsångare åren 2002-2012.
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Diagram 2. Årsvis fångst av halsbandsflugsnappare åren 2002-2012.

Tabell 1. Jämförelse av ringmärkningsdata för 10 arter åren 2002-2012.

2012 2011 2010 2009 2008
TRÄDPIPLÄRKA
81
37
61
37
56
NÄKTERGAL
33
25
21
15
14
HÖKSÅNGARE
7
16
21
27
7
ÄRTSÅNGARE
344 358 263 274 368
TÖRNSÅNGARE
130 212 168 175 218
TRÄDGÅRDSSÅNGARE
247 163 347
77 261
GRÖNSÅNGARE
132 115 118
37
49
LÖVSÅNGARE
919 640 589 499 706
HALSBANDSFLUGSNAPPARE 132
56
39
32
11
SVARTVIT FLUGSNAPPARE
326 143 314
41 223

8

År
Medeltal
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2002-2011
52
34
46
44
34
58
46
19
57
32
51
23
20
28
5
17
20
26
5
24
17
173 306 216 351 179 271
276
177 303 258 372 203 224
231
260 439 173 198 140 270
233
43
97
28
78
59 100
72
569 874 924 866 1042 1102
781
30
31
28
27
12
13
28
123 361 182 198 151 122
186
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Gräshoppsångare Locustella naevia.

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus.

Trädkrypare Certhia familiaris.
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Tabell 2. Totala märkningen hösten 2012.

SPARVHÖK
RAPPHÖNA
GÖK
NATTSKÄRRA
GÖKTYTA
STÖRRE HACKSPETT
MINDRE HACKSPETT
TRÄDPIPLÄRKA
GÄRDSMYG
JÄRNSPARV
RÖDHAKE
NÄKTERGAL
BLÅHAKE
RÖDSTJÄRT
BUSKSKVÄTTA
STENSKVÄTTA
KOLTRAST
BJÖRKTRAST
TALTRAST
GRÄSHOPPSÅNGARE
SÄVSÅNGARE
KÄRRSÅNGARE
RÖRSÅNGARE
HÄRMSÅNGARE
HÖKSÅNGARE
ÄRTSÅNGARE
TÖRNSÅNGARE
TRÄDGÅRDSSÅNGARE
SVARTHÄTTA
GRÖNSÅNGARE
GRANSÅNGARE
LÖVSÅNGARE
KUNGSFÅGEL
GRÅ FLUGSNAPPARE
MINDRE FLUGSNAPPARE
HALSBANDSFLUGSNAPPARE
SVARTVIT FLUGSNAPPARE
SVARTMES
BLÅMES
TALGOXE
NÖTVÄCKA
TRÄDKRYPARE
TÖRNSKATA
NÖTSKRIKA
SKATA
STARE
PILFINK
BOFINK
GRÖNFINK

Standard
Jul Aug Sep
Summa
1
1
3
5
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
2
1
3
0
7
3
10
0
2
0
2
8
52
21
81
0
1
0
1
1
8
4
13
0
9
54
63
1
32
0
33
0
1
1
2
1
25
20
46
0
14
0
14
3
10
6
19
9
25
1
35
0
13
0
13
3
24
16
43
0
3
2
5
0
6
1
7
2
0
0
2
0
5
2
7
9
35
0
44
5
2
0
7
74 258
12
344
32
90
8
130
9
212
26
247
17
46
24
87
23 107
2
132
0
0
0
0
265 594
60
919
0
9
48
57
0
42
11
53
0
1
2
3
4
128
0
132
1
317
8
326
0
56 1321
1377
10
7
3
19
6
7
2
15
0
1
1
2
1
5
1
7
4
47
1
52
0
2
0
2
0
3
0
3
1
62
0
63
7
15
0
22
6
5
6
17
1
2
0
3
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Övrig
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
14
15
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
8
2
0
1
3
4
2
121
297
0
1
0
1
4
5
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Total
5
1
1
1
3
10
2
82
4
13
77
48
2
46
14
19
36
13
43
6
7
2
7
45
15
346
130
248
90
136
2
1040
354
53
4
132
327
1381
24
21
2
7
53
2
3
63
22
17
3
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HÄMPLING
ROSENFINK
STENKNÄCK
GULSPARV

SUMMA

2
3
0
28

7
4
2
16

0
0
0
4

538 2324 1675

9
7
2
48

0
4
0
1

9
11
2
49

4536

497

5033

Glada trots att det var sista dagen OCH den sista svartmesen (eller kanske just därför). Foto: Jörgen Lindqvist.

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

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

11

Staingylpen 1 · 2013

Medlemshelg i oktober
nostalgi och rutin som visade sig vara det vinnande
draget. Perra och Roger går nämligen ur striden som
överlägsna segrare med sitt strategiska val av
nätplats vid ruinen intill Hoburgsparkeringen. Det
kom några regnstänk redan innan tävlingstidens
utgång, men de större skurarna höll sig borta
ytterligare en stund.
På lördagseftermiddagen drog sig styrelsen tillbaka
för sitt höstmöte. För övriga fanns det fortfarande
tid till skådning i den mån vädret tillät. Framåt
kvällen förberedde Todda och Roger den
gemensamma middagen som kom att bestå av
kikärtschili med ris. Verkligen gott med välkryddad
och varm mat efter en fältdag! Under middagen och
efterföljande samkväm diskuterades bland annat
ringmärkarbodens framtid. Hur länge kan vi köra
med den nuvarande boden innan den rasar samman?
Hur mycket får en eventuell ny bod kosta
föreningen i inköp och inredning? Johan bistod med
sin expertis i frågan och hans förslag samt några
andra idéer diskuterades under kvällen.
Under söndagen rörde sig de flesta öbor hemåt
under förmiddagen, medan de
tillresta
fastlänningarna stannade kvar och skådade några
timmar för att sedermera köra mot Visby hamn med
ett par stopp på vägen. I alla avseenden var
medlemshelgen en synnerligen trevlig tillställning
som nu med två år på nacken väl kan kallas ”årligen
återkommande”. Låt oss hoppas att detta håller i sig
tillräckligt länge för att vi ska få kalla det
”tradition”!

Redan under fredagseftermiddagen anlände
entusiaster från fastlandet för att vara med på
medlemshelgen 12-14 oktober 2012. När mörkret
så småningom lagt sig över Storsudret, och någon
omfattande fågelskådning inte längre var praktiskt
möjlig, befann sig ett tiotal Sundregruppare på
Pensionat Holmhällar för att avnjuta en smaklig
pastasallad som Charley hade förbeställt från
Folkeryds i Burgsvik. Efter diverse dividerande och
sällskapligt småprat var det så dags att gå till sängs
för att vila upp sig inför den händelserika lördagen.
Clas hade nämligen annonserat att en
ringmärkningstävling skulle starta redan klockan 7
vid Hoburgsklippan – och den vill man ju inte sova
bort!
När reveljen ljöd på lördagsmorgonen var det
fortfarande mörkt ute. Det fanns dock gott om
förnödenheter att mumsa på i ottan, vi passade
också på att göra smörgåsar att ta med sig som
matsäck på dagens äventyr. I lag om minst två
personer gällde det att sätta upp ett fångstnät där
man tror att flest fåglar fastnar fram till klockan 12
på dagen. Fåglarna transporterades i gängse påsar till
boden, som ännu inte hade körts iväg efter
höstsäsongen, och där Clas och Mia skötte
ringmärkning och protokollföring. Familjen Ollberg
tog det säkra före det osäkra och placerade sitt nät
inom det fångstområde som används för den
standardiserade
ringmärkningen under
de
förutbestämda perioderna, närmare bestämt där
KUSÅN-nätet brukar stå. Åsa och Leo i ett lag och
Lasse och Sivert i ett annat lag valde att sätta upp
sina nät i buskridån mellan nätområdet och havet.
Todda och Johan samt Tomas med föräldrar höll till
vid Rivet. Det var emellertid en kombination av

Några få av dagens kungsfåglar från ”ruinnätet”.

Leo Larsson

Två tappra män, Sivert och Lasse, lämnar sin skörd.
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Återfynd och främmande kontroller
Under året har vi fått flera rapporter om fåglar som
påträffats på annan ort. Här kommer en
presentation av dessa. En gransångare som
ringmärktes vid Hoburgen 2012-05-19 påträffades
tre dagar senare, 2012-05-22, på Gedser
fuglestation, Sjælland, Danmark. Den 17 september
påträffades i Bekaa Valley, Libanon en höksångare,
som hade ringmärkts vid klippan 2009-05-24. När
den ringmärktes bestämdes den till en 3k+ hona och
var alltså minst sex år gammal när den tråkigt nog
hittades död. En lövsångare som märktes av oss
2012-07-27 återfanns 22 dagar senare i Chamonix,
Frankrike (avstånd 1438 km). Den hittades död
efter att ha flugit mot en fönsterruta.
Två halsbandsflugsnappare som märktes vid
Hoburgen under höstsäsongen återfanns senare i
Grötlingbo hos Johan Träff. De ville tydligen se sig
om lite på Gotland innan de skulle lämna landet.
Vi har även detta år haft glädjen att träffa på några
redan märkta fåglar i nät. De allra flesta var

gotlandsmärkta halsbandsflugsnappare, sex av dem
var ringmärkta som boungar och fyra hade fått sin
ring som årsungar. Dessutom har vi haft besök av en
ärtsångare 2012-05-01, som var märkt vid
Utklippan 2010-05-17 och en rödstjärt som
ringmärktes som bounge i Boden, Norrbotten 201106-19. När den fastnade i våra nät 2012-04-29
visade det sig att det var en hane. Till sist kan vi
meddela att en lövsångare märkt 2011-08-27 i
Trento, Italien fångades vid Hoburgen 2012-05-05
(avstånd 1331 km).
Åsa Steinholtz

Höksångare. Foto: Per Smitterberg
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Kallelse till årsmöte 2013
Härmed kallas alla medlemmar i föreningen Sundregruppen till årsmöte lördagen den 16 mars, kl. 16:00 på
Holmhällar. Notera dock att endast aktiva medlemmar har rösträtt vid årsmötesförhandlingarna.
Från fredag den 15 mars till söndag den 17 mars är alla medlemmar välkomna till trivsamt umgänge på
Holmhällar. Priset för boendet är 175 kr per person och natt, samt eventuella matkostnader.
Dagordning och fler detaljer för helgen kommer att finnas på hemsidan senast 4 veckor innan årsmötet.
Anmälan senast 16 februari till Åsa Steinholtz. I första hand via e-post asa.steinholtz@gmail.com, men telefon
(0709-52 56 45) går också bra.

Personalbokning 2013
Vårsäsongen börjar den 25 april och sista dagen är 8 juni 2013. För att anmäla sig som ringmärkare eller assistent
skickas e-post till bokningsadressen nedan. Helst vill vi att ni bokar in er hela veckor, lördag-lördag. Se bokningskalendern som finns lättåtkomlig på vår hemsida under fliken Bokning. Där kan du överskådligt följa det
aktuella bokningsläget.
Hälsningar
Leo Larsson
bokning@sundrefagelstation.se

Ung pilgrimsfalk över Hoburgsklippan den 10 september 2012. Foto: Per Smitterberg
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