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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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Inledning 

undregruppen ringmärkte 3385 fåglar av 58 
arter under standardperioden 25 juli–15 
september 2013. Årets siffra ligger strax över 

genomsnittet (3035) för de föregående tio 
höstsäsongerna. Därtill försågs 479 fåglar av 20 
arter med ring vid Hoburgsklippan i samband med 
medlemshelgen 11–13 oktober, däribland Sundre-
gruppens första ringmärkta snösiska.  
  Några arter värda att nämna som utmärkt sig i 
positiv mening under hösten är trädpiplärka, 
näktergal, taltrast, hämpling och gulsparv. Dess-
utom fångades några ovanligare märkarter i form 
av lundsångare, flodsångare, skogsduva och vide-
sparv. 
 
25–31 juli 
Under höstsäsongens inledande vecka var det 
mestadels klart väder med stundtals friska vindar 
från västsektorn. I topp hamnade lövsångare med 
140, därefter hämpling 54 tätt följt av ärtsångare 
52. Dessutom fick näten mer oväntade besök i 

form av en skata 26 juli och en mindre hackspett 
27 juli.  
  Då den inledande personalstyrkan ägnade fritiden 
åt blomflugor mer än fåglar ser vi en ganska kort 
artlista från första veckan. Dock rapporterades två 
biätare som passerade Hoburgen 27 juli.  
 
1–15 augusti 
Månadens första dag friskade det i från havet och 
endast en fågel ringmärktes. I övrigt karakteri-
serades första halvan av augusti av behagligt 
sommarväder och svaga till måttliga vindar med 
enstaka perioder av frisk västan. De högsta 
märksiffrorna uppnåddes av lövsångare 270, 
ärtsångare 105 och törnsångare 78. Höstens andra 
mindre hackspett fick ring 3 augusti, dessutom 
ringmärktes en flodsångare 5 augusti och en 
skogsduva 8 augusti.  
  Månadens första dag kom två skräntärnor, en ung 
och en äldre, flygande över ringmärkarboden. En 
härfågel sågs 10 augusti och inte mindre än 26 
skärfläckor flög längs strandkanten i höjd med 
märkområdet 15 augusti.  

S 
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16–31 augusti 
Inledningsvis sydliga vindar under denna period, 
som senare vred om på nordost för att slutligen 
åter blåsa från västsektorn. Bara enstaka mulna 
dagar denna sensommar och ganska goda siffror 
för några arter. Lövsångare 279, följt av ärtsångare 
157 och svartvit flugsnappare 137. Dessutom 116 
trädpiplärkor, varav 68 under en enda dag (20 
augusti)! Mer om detta nedan. En nötskrika fick 
sin ring 19 augusti och säsongens andra skata 
ringmärktes den 27.  
  En tidig fjällvråk sågs vid klippan 23 augusti och 
bändelkorsnäbb observerades 25 och 31 augusti.  
 
1–15 september 
Västvindarna tilltog i styrka och ackompanjerades 
dessutom av regn, varvid de två första tilltänkta 
märkdagarna i september månad ställdes in. Resten 
av ringmärkningsperioden erbjöd dock endast 
svaga vindar med klart till halvklart. 387 rödhakar, 
87 taltrastar och 64 lövsångare toppar listan för 
denna period. En videsparv fångades och försågs 
med ring 13 september. Senast en videsparv 
ringmärktes i Sundre på hösten var 1998! 
  Bland fältobservationer kan nämnas bändel-
korsnäbb vid klippan 3 september, en ung afton-
falk vid Alvret 4 september, såväl en bredstjärtad 
labb som två ägretthägrar vid märkområdet den 5, 
ett flertal rödstrupiga piplärkor, samt en gammal 
hane stäpphök vid Alvret. 
 

 
Snösiskan Carduelis hornemanni, ny märkart som fick 
sin ring den 12 oktober. 
 
Ringmärkning 
Som vanligt blev lövsångare den mest märkta arten 
med 753 individer. Hösten startade tidigt i år så 
näst högsta märkantal fick rödhake med 390 ex, 
rödhaken är ju en art som de flesta år anländer lite 
senare till Hoburgen.  

  Som god trea finner vi ärtsångare med 358 
ringmärkta fåglar. En riktigt bra siffra då 
genomsnittet för de senaste tio åren är 283. Bland 
de arter som uppvisar låga siffror återfinns 
höksångare, trädgårdssångare och grönsångare. 
  Skogsduva har märkts en gång tidigare vid 
Hoburgen, i oktober 1988, men det var innan den 
standardiserade verksamheten påbörjades och 
dessutom efter nuvarande standardperiods slut. 
Årets exemplar kan man alltså räkna som den 
första att fångas under nuvarande omständigheter. 
Flodsångaren var Hoburgens andra, den första 
märktes i augusti 1999 och lundsångaren var den 
nionde som ringmärkts under höstsäsong. Mycket 
talar för att lundsångaren som märktes 2 augusti är 
en produkt av de fåglar som sjöng vid Hoburgen i 
början av sommaren då den var en ungfågel som 
inte kommit långt i sin ungfågelsruggning (pjm 2) 
och följaktligen är kläckt någonstans i närheten. 
Videsparven var den tionde ringmärkta i Sundre, 
men bara den andra om man ser till standard-
perioderna. 
 
Phylloscopussångare 
Antalet ringmärkta lövsångare under hösten blev 
753, vilket är normalt om man jämför med den 
senaste tioårsperioden där genomsnittet är 763. 
Om man däremot jämför med hela 23-årsperioden 
från 1990 då höstmärkningen vid Hoburgen 
startade blir genomsnittet 906 och då blir årets 
fångst ganska mager. 
  Tvärtemot lövsångaren, har grönsångaren märkts i 
betydligt högre antal nu än under 1990-talet. 
Särskilt de senaste tre höstarna har märksiffrorna 
varit riktigt höga. Dessvärre blev det denna säsong 
ett kliv bakåt med endast 43 märkta att jämföra 
med genomsnittet 76 för de senaste 10 åren (se 
diagram 1). 
 
Sylviasångare 
Bland Sylviasångarna ser vi goda antal hos 
ärtsångare, törnsångare och svarthätta, medan 
höksångare och trädgårdssångare uppvisar sämre 
siffror. Endast rekordåret 2008 har det märkts fler 
ärtsångare än de 358 som fångades denna höst. För 
törnsångare blev årets antal 238 det högsta sedan 
2006, medan höksångare återigen har ett dåligt år 
med endast sju märkta, vilket är under hälften av 
genomsnittet 15 för de senaste tio åren (tabell 1).   
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Mindre flugsnappare Ficedula parva. 
 
Flugsnappare 
Alla fyra arter flugsnappare har ringmärkts i ganska 
normala antal vid Hoburgen denna höst (tabell 2). 
Halsbandsflugsnapparen som har haft en närmast 
exponentiell ökning de senaste åren visar en 
tillbakagång, men har ändå dubbla antalet jämfört 
med 2010. Mindre flugsnappare, som hade en 
rekordvår i år, uppnådde inga siffror utöver det 
vanliga.  
 
Många märkta 
Fler trädpiplärkor än någonsin tidigare fångades 
denna höst. Närmare bestämt 166 stycken, vilket 
är nära en femtedel av de 897 som sammanlagt 
ringmärkts de tidigare höstarna vid Hoburgen. 
Under denna höst märktes hela 68 under en och 
samma dag 20 augusti, men arten fanns i fångsten 
under stort sett hela säsongen. Det tidigare 
dagsrekordet är från 1996 då man märkte 16 
individer på en dag. Artens flyttningsförlopp visas i 
diagram 2. Redan för ett år sedan häpnade vi över 
trädpiplärkans märkantal då nära dubbla 
genomsnittet uppnåddes. Årets summa dubblar i 
sin tur fjolårets. Man är ju lite nyfiken på var dessa 

piplärkor kommer ifrån. På Ottenby har det inte 
märkts fler av arten än vanligt, endast 38 fanns 
rapporterade på Artportalen under den period som 
motsvarar vår höstsäsong. Högsta dagssumman 
finner man även på Ottenby 20 augusti men då 
med endast 11 ringmärkta. Vid Umedeltat i 
Västerbotten har det också ringmärkts ganska 
många trädpiplärkor, men inte avsevärt fler än de 
senaste åren. 
  Även större hackspett gjorde antydan till invasion, 
säsongssumman blev 21 vilket är den högsta hittills 
för stationen. Vi kan nog vara glada att vi i Sundre 
inte var i närheten av de totalt 207 individer som 
ringmärktes på Haparanda sandskär under de tio 
första dagarna i augusti denna höst, med 92 under 
en enda dag.  
  Två av våra karaktärsarter vid Hoburgen, gulsparv 
och hämpling, som vanligtvis hörs och ses i 
märkområdet regelbundet, men mera sällan fastnar 
i näten märktes denna höst i ovanligt stora 
mängder. I genomsnitt märks elva hämplingar per 
höstsäsong, men i år blev det totalt 60 varav 17 ex 
29 juli. Även dubbelt så många gulsparvar jämfört 
med tidigare år märktes denna höst, 96 stycken att 
jämföra med genomsnittet 37 för de tio 
föregående åren. Säsongsrekordet slogs även för 
taltrast där totalsumman blev 102 jämfört med 
snittet 37 för den senaste tioårsperioden. Detta var 
troligtvis ett tecken, precis som för rödhake, att 
höströrelserna började något tidigare än vanligt. 
 
Övrig märkning 
Den enda ringmärkning som skett utanför den 
standardiserade verksamheten under hösten var 
12–13 oktober då föreningens styrelse hade möte 
och vi träffades för en föreningshelg. Under dessa 
två dagar märktes 479 fåglar av 20 arter. Vanligaste 
märkart denna oktoberhelg var kungsfågel (196) 
följt av rödhake (133). En grupp på 25 gråsiskor 
fastnade och blev märkta. Med bland dem fanns 
också en ny art för Sundre fågelstation – en 
snösiska! Ytterligare tre arter som var nya för 
säsongen märktes. Dessa var rödvingetrast, 
svartmes och bergfink.   
 
Återfynd  
Vi har fått information om att fem fåglar 
ringmärkta i Sundre har återfunnits på annan plats. 
En ung hane bofink märkt 9 september 2012 
kontrollerades av ringmärkare på Utklippan, 
Blekinge 2 maj 2013. En ung halsbandsflug-
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snappare märkt 6 augusti 2012 kontrollerades på 
Ottenby, Öland 19 maj 2013. Den bestämdes då 
till hona. En lövsångare som märktes 19 maj 2012 
hittades död 17 maj 2013 i Målilla, Småland efter 
att ha flugit in i ett fönster. En lövsångare som 
märktes 11 juni 2012 som bounge i Skoge inom ett 
av de externa projekt som är knutna till oss 
kontrollerades av ringmärkare på Landsort 17 maj 
2013. Ännu ett återfynd är från Landsort, 3 juni 
2013 kontrollerades en kärrsångare som blev 
märkt 8 juni 2012 i Sundre.  
 
Slutord och tack 
Ett varmt tack till alla 28 personer som med sitt 
fina arbete hjälpt föreningen att genomföra ännu 
en säsong. Av dessa var nio personer nya i 
verksamheten. Per Johan Ulfendahl och Richard 
Ek, som bodde på Faludden en vecka i början av 
augusti, kom flitigt ner till klippan i mörkret varje 

morgon och var till god hjälp vid såväl nätrundor 
som havsskådning. Dessutom medverkade för 
första gången Kristaps Sokolovskis, Henrik 
Bergendahl, Pontus Dejenfelt, Heidi Campbell, 
Mikael Bjuggren, Mikael Hake och Johan 
Frölinghaus. Hoppas att ni alla vill komma tillbaka 
till Sundre! Ett stort tack även till Stellan Hedgren 
och Johan Träff som varit till stor hjälp även denna 
säsong. Vi vill också tacka vår hyresvärd familjen 
Reiland-Ståhlberg, Tord Lantz och Keges 
Grosshandel AB för sponsring av matvaror samt 
Sune Jacobson och Einar Johansson för god hjälp 
med det praktiska. 
 
 
 
 

 

 

 

   Diagram 1. Årsvis fångst av grönsångare åren 1990-2013. 
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Diagram 2. Flyttningsförlopp hos trädpiplärka. 

 

 

ART 2013 
Medel 2003-

2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

HÖKSÅNGARE 7 15 7 16 21 27 7 5 17 20 26 5 

ÄRTSÅNGARE 358 283 344 358 263 274 368 173 306 216 351 179 

TÖRNSÅNGARE 238 222 130 212 168 175 218 177 303 258 372 203 

TRÄDGÅRDSSÅNGARE 147 231 247 163 347 77 261 260 439 173 198 140 

SVARTHÄTTA 104 76 87 91 118 78 71 76 68 45 74 51 

Tabell 1. Antal ringmärkta Sylviasångare åren 2003-2013 samt medeltal/år. 

 

 

ART 2013 

Medel 
2003-
2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

GRÅ FLUGSNAPPARE 74 64 53 75 81 50 98 61 81 62 27 49 

MINDRE FLUGSNAPPARE 3 2 3 1 5 1 1 0 0 0 2 2 

HALSBANDSFLUGSNAPPARE 80 40 132 56 39 32 11 30 31 28 27 12 

SVARTVIT FLUGSNAPPARE 198 206 326 143 314 41 223 123 361 182 198 151 

Tabell 2. Antal ringmärkta flugsnappare åren 2003-2013 samt medeltal/år. 
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Tabell  3.  Totala märkningen hösten 2013. 
 
Art Standard 
 Jul Aug Sep 

Total 
standard 

Medel 
03-12 

Övrig Total 

SPARVHÖK  1 2 3 5 1 4 
SKOGSDUVA  1  1 0  1 
GÖK 1 1  2 1  2 
GÖKTYTA 1 1  2 5  2 
STÖRRE HACKSPETT 1 17 3 21 6  21 
MINDRE HACKSPETT 1 1  2 1  2 
SÅNGLÄRKA   1 1 0  1 
LADUSVALA 3 2  5 1  5 
HUSSVALA 1   1 2  1 
TRÄDPIPLÄRKA 6 141 19 166 48  166 
SÄDESÄRLA 1 1  2 2  2 
GÄRDSMYG   2 2 4 9 11 
JÄRNSPARV  3 16 19 10 1 20 
RÖDHAKE 1 2 387 390 237 133 523 
NÄKTERGAL 18 37  55 29  55 
BLÅHAKE   3 3 3  3 
RÖDSTJÄRT 1 58 40 99 80  99 
BUSKSKVÄTTA  3 2 5 8  5 
STENSKVÄTTA 5 8 2 15 12  15 
KOLTRAST 9 8 2 19 20 35 54 
BJÖRKTRAST 8 4  12 6  12 
TALTRAST 4 11 87 102 37 18 120 
RÖDVINGETRAST    0 2 1 1 
GRÄSHOPPSÅNGARE  4 4 8 4  8 
FLODSÅNGARE  1  1 0  1 
SÄVSÅNGARE  7 3 10 9  10 
KÄRRSÅNGARE  2  2 3  2 
RÖRSÅNGARE  1  1 6  1 
HÄRMSÅNGARE 10 52 2 64 44  64 
HÖKSÅNGARE  7  7 15  7 
ÄRTSÅNGARE 52 262 44 358 283  358 
TÖRNSÅNGARE 44 183 11 238 222  238 
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 4 116 27 147 231  147 
SVARTHÄTTA 5 52 47 104 76  104 
LUNDSÅNGARE  1  1 0  1 
GRÖNSÅNGARE 13 29 1 43 76  43 
GRANSÅNGARE   1 1 1 2 3 
LÖVSÅNGARE 140 549 64 753 763  753 
KUNGSFÅGEL   33 33 82 196 229 
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Art Standard 
 Jul Aug Sep 

Total 
standard 

Medel 
03-12 Övrig Total 

GRÅ FLUGSNAPPARE  59 15 74 64  74 
MINDRE FLUGSNAPPARE  1 2 3 2  3 
HALSBANDSFLUGSNAPPARE 3 76 1 80 40  80 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 1 172 25 198 206  198 
SVARTMES     184 1 1 
BLÅMES 2  4 6 13 18 24 
TALGOXE 19 18  37 21 1 38 
TRÄDKRYPARE   2 2 3 13 15 
TÖRNSKATA  55 1 56 50  56 
NÖTSKRIKA  1  1 1  1 
SKATA 1 1  2 0  2 
STARE 30 4  34 38  34 
PILFINK 1 1  2 3 4 6 
BOFINK 2 2 13 17 7 2 19 
BERGFINK     0 3 3 
GRÖNFINK 4 2 1 7 11 9 16 
HÄMPLING 54 6  60 11  60 
GRÅSISKA     0 25 25 
SNÖSISKA     0 1 1 
ROSENFINK 8 1  9 6  9 
DOMHERRE 0 1  1 0  1 
STENKNÄCK 1   1 0  1 
GULSPARV 32 46 18 96 37 6 102 
VIDESPARV   1 1 0  1 
        
TOTAL 487 2012 886 3385  479 3864 
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           Videsparv Emberiza rustica, märkt den 13 september 

 

 

            Pigga medarbetare den 2 augusti: P-J Ulfendahl, Leo Larsson, Richard Ek, Kristaps Sokolovskis och Åsa Steinholtz. 
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Studier av trädgårdssångares 
rastplatsbeteende med hjälp av 
radiosändare 2012/2013 
 
Robert Stach 
 

 
Under några veckor under höstmärkningen de 
senaste två åren har vi, några forskare från 
Stockholms universitet med Thord Fransson från 
Ringmärkningscentralen i spetsen, varit på plats 
vid ringmärkningen vid Hoburgen för att studera 
hur radiosändarförsedda trädgårdssångare 
utnyttjar södra Gotland för rastning under 
höstflytten.  
  Rastplatsbeteende hos trädgårdssångare har 
tidigare studerats i relation till passagen av Sahara. 
När de förbereder sig för att flyga över en öken 
som är runt 2000 km bred och inte erbjuder 
mycket i form av föda krävs det att de lägger upp 
tillräckligt stora energireserver som räcker för hela 
resan. Med hjälp av radiosändare har man kunnat 
följa ett antal individer under hela deras rastperiod 
på Kreta och även kunnat beräkna hur stora 
energireserver dessa individer valde att lägga på sig 
innan de flög vidare över Medelhavet och Sahara. 
Det här gjorde oss förstås nyfikna på hur 
trädgårdssångare beter sig på rastplatser som inte 
ligger i anslutning till stora ökenområden eller 
vidsträckta hav.   
  De flesta landfåglar migrerar genom omväxlande 
flygperioder och perioder på rastplatser där de 
bygger upp nya energireserver. Energin består till 
största delen av fett men även en del protein 
bränns under själva flygningen. Protein används 
som flygbränsle framförallt under krävande 
långflygningar och när fettreserverna minskar, t ex 
när de flyger över Sahara, och har förmodligen 
mindre betydelse under migrationen genom 
Europa där det finns god tillgång på föda.  
  Eftersom det tar mycket längre tid för fåglar att 
omvandla födan till fett än det tar dem att bränna 
det när de flyger tenderar tiden på rastplatser att 
bli betydligt längre än den tid de aktivt flyttar. Hur 
lång tid de stannar på varje rastplats beror på en rad 

olika faktorer men de viktigaste faktorerna är hur 
snabbt de ökar i vikt och hur mycket fett de väljer 
att lägga på sig innan de flyttar vidare igen. Hur 
snabbt de ökar i vikt är i första hand beroende av 
tillgången på föda på rastplatsen men det finns 
även en övre gräns för hur snabbt fåglar kan 
assimilera föda. Andra faktorer som regn, vind, 
predationsrisk och konkurrens från andra fåglar 
kan modifiera både energiupplagringstakten och 
tiden de stannar på rastplatsen. 
 

 
 Att montera riktantennen på en fyra meter hög mast 
ökar hörbarheten av sändarna betydligt.                              
Foto: Cecilia Kullberg. 
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 Trädgårdssångare med radiosändare. Sändaren täcks 
av en del av vingen. Den femton centimeter långa, 
böjliga antennen sticker ut längs stjärtfjädrarna.                     
Foto: Thord Fransson. 
 
Trädgårdssångare häckar över större delen av 
Europa, förutom allra längst uppe i norra Skandi-
navien, och övervintrar i tropiska Afrika. I likhet 
med flera andra Sylviaarter utgör bär en stor del av 
dieten för trädgårdssångaren under flyttperioden. 
Flera undersökningar från södra Europa har visat 
att de effektivt kan bygga upp fettreserver inför 
flytten på denna sockerdiet och förmodligen gör 
de så även här uppe i norr i början av sin resa.  
  Under höstarna 2012 och 2013 var vi på plats vid 
märkarboden för att sätta radiosändare på unga 
trädgårdssångare som fångades i standardfångsten. 
Vi använde oss av miniatyrradiosändare från 
Biotrack som har utvecklats speciellt för att följa 
små fåglar och fladdermöss. Sändarna vägde runt 
0.35g och fåglarna bar dem som ryggsäckar med 
hjälp av tunna gummiband som löpte runt låren. 
Sändarna vi använde var traditionella pulssändare 
som sänder ut pulserande signaler på separata 
frekvenser vilket gjorde att vi kunde identifiera de 
olika individerna på sändarens frekvens. För att 
bestämma en fågels position finns det två olika 
metoder; triangulering innebär att man tar ut 
riktningen, bäringen, mot fågeln från minst två 
olika platser med så kort tidsintervall som möjligt. 
Fågelns position är då där bäringarnas förlängda 
linjer skärs. Den andra metoden är att närma sig 
fågeln till dess att man är så nära att man kan 
identifiera buskaget där fågeln sitter. Att 
triangulera är en mer tidssparande metod, 
framförallt i svårframkomliga marker, men 
positionerna man får är inte lika exakta som de 
man får när man kommer fåglarna riktigt nära. 

  Under de här två åren har vi försett ett femtiotal 
individer med radiosändare. Ett flertal stannade 
bara över dagen och fortsatte sedan söderut men 
sexton fåglar valde att göra ett längre stopp på ön, 
upp till ett par veckor, och som vi kunde följa 
under hela deras rastning. 
  När vi började det här projektet förväntade vi oss 
att de individer som valde att stanna kvar på ön 
skulle söka sig norrut under första dagen för att 
hitta en plats att söka föda på. Det infriades dock 
bara delvis. Ett antal individer gjorde som vi 
förväntade och rörde sig åt nordost under dagen, 
en ända bort till öster om Muskmyr. De flesta 
andra valde dock att stanna i närheten av 
märkområdet under dagen för att sedan flytta en 
längre sträcka i skydd av mörkret. Det innebar att 
de kunde landa i princip var som helst! Det är bara 
helt nyligen som man har upptäckt att rastande 
fåglar utnyttjar mörkret för att förflytta sig inom 
ett rastområde. För att hitta dem igen monterade vi 
antenner på våra fordon och åkte runt på alla 
möjliga och omöjliga vägar och stigar över hela 
södra Gotland för att kunna plocka upp de svaga 
signalerna. Det var otroligt tillfredställande varje 
gång vi hörde det omisskännligt taktfasta 
tickandet från mottagaren som avslöjade att vi 
hade kommit inom hörhåll av någon individ som 
hade försvunnit för oss under natten. Den som 
hade gjort den längsta nattflytten av de vi hittade 
hade flyttat ända upp till Burgsvik, 14 km 
fågelvägen! Det finns dock en stor risk att flera 
individer flyttade ännu längre bort och utanför 
vårt sökområde. 
 
 
 

 
Återfångst av en trädgårdssångare. Födan bestod till 
stor del av bär av brakved som färgade avföring 
blåsvart. Foto: Robert Stach. 
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  Våra radioförsedda trädgårdssångare valde väldigt 
olika habitat att stanna i. Vi hittade dem i buskage i 
öppna hagmarker, i tät, lågstammig snårskog, i 
högstammig tallskog och i torra, öppna 
alvarmarker med mindre buskage och talldungar. 
Gemensamt för habitaten var tillgången på 
bärbuskar av olika arter. Salmbär Rubus caesius är 
väl spritt på Gotland men hittades endast i mindre 
mängd hos några av trädgårdssångarna. Några 
individer hade slagit sig ner i områden med stora 
bestånd av björnbär Rubus spp. eller fläder 
Sambucus nigra, men de flesta verkar ha sökt sig till 
områden som var rika på brakved Frangula alnus. 
Brakvedens frukter är toxiska för människor och 
barken användes förr som laxermedel. Trots det 
verkar flera av trädgårdsångarna ha ätit stora 
mängder av dessa bär. Vi lyckades återfånga tre 
stycken individer för att se hur mycket de hade gått 
upp i vikt och alla verkade ha ätit stora mängder 

bär, vilket syntes med all önskvärd tydlighet på 
deras avföring som mest påminde om bläck eller 
blåbärssoppa. Av dessa var det en som endast hade 
haft tillgång till brakved i sitt område men den 
hade ändå lyckats öka med över fem gram på fem 
dagar vilket måste anses som en exceptionellt 
snabb viktökning. 
  Arbetet med trädgårdsångarna har varit mycket 
tillfredställande och gett oss mycket spännande 
data och nya insikter i hur fåglar beter sig när de 
landar på en rastplats och resultaten förbereds nu 
för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Vi vill 
tacka Sundregruppen för att ni så helhjärtat har 
låtit oss ta del av märkningen vid Hoburgen. 
Vidare alla märkare och assistenter som har hjälpt 
oss på plats.  
 
Ett stort tack!

 
 
 
 

 En ung trädgårdssångare fångad av Sundregruppen den 2 september 2012. Foto: Per Smitterberg 
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Sundreprofilen — Roger Mellroth 
 

 
 Det är viktigt att dela med sig av kunskap och att man ”börjar i tid”. Foto: Emmie Mellroth. 
 
När kom jag i kontakt med Sundregruppen: 
1986 var jag med då och under mycket stötande och blötande Sundregruppen bildades. Stadgar arbetades 
fram under möda och orden vägdes på guldvåg. Det var som att skapa Haikudikter. På samma sätt skapades 
olika arbetsgrupper där medlemmarna engagerades att ta del även i den delen av gruppens arbete som inte 
hade med den direkta ringmärkningen att göra. Men mitt första besök i Sundre låg tio år tidigare då Thord 
Fransson, Paul Elfström och jag cyklade ner för en tre veckors skådartripp och slog upp vårt tält i Skoge. Där  
stötte vi på en "gubbe", Per Göran Bentz, som där testade ringmärkning. Där var fröet planterat till det som 
komma skulle. 
 
Bäst med Sundregruppen: 
För mig har möjligheten att genom ringmärkning få lära mer om fågel varit drivande. Nu tycker jag också det är 
roligt att få guida en grupp intresserade människor och få berätta om fågelflyttning, eller när unga assistenter 
vill vara med och lära sig hur ringmärkning går till. Tyvärr ges inte längre möjligheten att märka ihop med sina 
vänner från förr då vi måste sprida ut oss över säsongen för att kunna täcka in perioderna. 
 
Bästa Sundreminne: 
Ojojoj vilken svår fråga. Det finns så många härliga minnen av skilda art. När vår- respektive höstrapporten var 
klara var en härlig känsla. Båda tog lång tid från tanke till målgång och var kul att få vara med och bidra till i 
den redaktionella delen med allt bollande med Thord respektive Åsa. När äldsta dottern, då två år, pekar ut 
genom fönstret under middagen med orden - Titta Pappa vilken fin hackspett! Och pappan tittar ut i trädet 
utanför på en grann härfågel är också ett fint minne som kombinerar familj och intresse. Projektet med 
nattmärkning av kentska tärnor med Robert Kavhed var också väldigt roligt att genomföra från tanke till 
slutförande. Det är också fantastiskt att varje år i ringmärkningen ger nya härliga möten med såväl folk som 
med fågel. 
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Kallelse till årsmöte 2014 
 
Sundregruppens medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen 29 mars kl. 16.00 på Holmhällar. 
Alla medlemmar är välkomna att delta från fredag – söndag, men endast aktiva medlemmar har rösträtt på 
årsmötet. 
Vi bor tillsammans i stugor på Holmhällar och priset blir som tidigare 175 kr/person och natt. Därtill kommer 
ev. matkostnader. 
 
Dagordning och program för helgen kommer att finnas på vår hemsida www.sundrefagelstation.se senast 28 
feb. 
 
Anmälan senast 9 mars till Åsa Steinholtz  
e-post: asa.steinholtz@gmail.com eller mobiltel 0709-52 56 45 
 
 
 
 
 
 
Kom ihåg våra nya vykort! Köp och skicka en hälsning så stödjer du föreningen. De kostar 10:-/st. 

 


