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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 sedan 1990 på hösten och 1999 på våren har märkningen bedrivits enbart vid 
Hoburgen och nästan uteslutande inom de standardiserade perioderna 25 april – 8 juni och 25 juli – 15 
september.  
Sundregruppen är vi som driver Sundre fågelstation och föreningen bildades 1986. Medlemsantalet för 
2014 var 32 aktiva medlemmar och 87 stödmedlemmar. Medlemsavgiften för 2015 är 350 kronor för aktiva 
medlemmar och 150 kronor för stödmedlemmar. Om man meddelar kassören 
(medlem@sundrefagelstation.se) 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. 
  Redaktör: Per Smitterberg. 
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   Stjärtmesar, fågeln som vinner pris som höstens sötaste! Foto: Magnus Martinsson 
 
 
 
Inledning 

östen 2014 i Sundre kommer att gå till 
historien som en medelmåttlig höst, sett 
till antalet ringmärkta fåglar i den 
standardiserade märkningen. Hösten 

totala märksiffra blev 3086 fåglar, jämfört med 
toppåret 1990 då hela 5342 fåglar märktes.  
 Endast fyra arter utmärkte sig genom att dyka 
upp större antal än vanligt (jämfört med 
medelantal märkta): järnsparv, kungsfågel (vilket 
verkligen visade sig senare under hösten, se bl.a. 
separat artikel om Sundregruppens hösthelg i 
oktober), grå flugsnappare och halsbands-
flugsnappare.  
 Vädret påverkar givetvis fångstsiffrorna mycket 
och årets höstsäsong var av den blåsigare sorten. 
Visserligen behövdes verksamheten endast två 
dagar ställas in pga. vädret, men många var 
dagarna då det blåste ganska friskt. 
 
25-31 juli 
Årets höstsäsong inleddes med mestadels svaga 
vindar från ostsektorn som sedan vred upp mot 
nordväst. Värmen var det heller inget att klaga på. 

339 fåglar märktes med lövsångare i topp (124) 
och ärtsångare som god tvåa (62). Höstens första 
lundsångare märktes den 28.7 och visade sig vara 
en adult fågel. Kanske en de fåglar som hävdade 
revir i socknen under juni månad. Sparvhök och 
rapphöna tillhör de ovanligare märkarterna i 
Sundre, men en av var fick en ny glänsande ring i 
början av säsongen. 
 I fält observerades ett antal kaspiska trutar och 
en medelhavstrut nere på Rivet. Dessutom 
observeras de första svingelgräsfjärilarna för 
hösten (en ovanlig art på Gotland). 
 
Augusti 
Augusti inleddes med svaga vindar från 
ostsektorn som sedan vred upp till måttliga 
(tidvis friska till hårda) västliga under senare delen 
av perioden. Värmen fortsatte och det var 
kortbyxväder under första halvan av månaden. 
Den 18 och 19.8 inföll sig höstens enda dagar då 
ingen märkning skedde pga. vädret. 1405 fåglar 
märktes totalt under månaden, åter med 
lövsångare i topp (374), följt av ärtsångare (186), 
svartvit flugsnappare (130) och trädgårdssångare 

H 
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(102). Sundregruppen fick även en ny märkart, då 
en ung brun kärrhök fångades den 28.8. Hösten 
andra lundsångare märktes den 4.8 och en 
busksångare fick en ring den 7.8. Ytterligare en 
sparvhök fångades och märktes. 20 märkta 
kungsfåglar i augusti indikerade att något var på 
gång.  
 Några försök att fånga vadare gjordes i mitten av 
månaden (på Rivet och Udden), med ett magert 
resultat.  
 I fält noterades den första aftonfalken den 7.8 
vid Muskmyr och antalet kaspiska trutar på Rivet 
uppgick enligt uppgift till närmare 50. 
Överhuvudtaget var det gott om måsar och trutar 
i socknen i början av augusti. Dessutom 
noterades en ung brunglada vid flera tillfällen, 3-4 
ängshökar höll till i socknen, en utsträckande 
svart stork bokfördes den 31.8 och samma dag 
sågs en ung fjällpipare. Höstens första 
pilgrimsfalk noterades den 29.8 och därefter var 
arten nästan daglig. Ovanligt många rödstrupiga 
piplärkor sågs och hördes redan i augusti. 
 

 
 Den unga svarta stork som gladde oss den 31 augusti. 
Foto: Per Smitterberg. 
 

1-15 september 
Perioden inleddes med svaga vindar från syd- och 
ostsektorn, för att sedan avslutas med nord-
ostvindar. Det varma vädret fortsatte med 
temperaturer upp mot 20 grader under hela 
perioden. Framförallt var nätterna varma. 
Höstens och årets bästa dag i antal märkta inföll 
faktiskt först den 14.9, då 220 fåglar försågs med 
en ring. 
 Totalt märktes 1342 fåglar, med kungsfågel i 
topp (329), rödhake som god tvåa (272) och 
lövsångare som trea (158).  
 Bland de intressantare märkarterna kan nämnas 
ytterligare en sparvhök, 2 gökar, 2 nattskärror och 
en tajgasångare (13.9). Den sistnämnde var 
förresten den första tajgasångaren som märkts i 
den standardiserade märkningen sedan hösten 
2005. 
 Från fältobservationerna kan nämnas att den 
bruna gladan sågs även 1.9, likaså fanns flera 
ängshökar kvar i socknen under större delen av 
perioden och en adult stäpphök gästade Muskmyr 
den 13.9. En sen rödspov gick omkring på Rivet 
den 13.9, en mycket ovanlig septemberart på ön. 
Även under den här perioden sågs och hördes 
ovanligt många rödstrupiga piplärkor och ett 
antal kaspiska trutar fanns kvar nere på Rivet.  
 

 
Tajgasångaren som ringmärktes den 13 september. Foto: 
Per Smitterberg. 
 
Ringmärkning 
Kungsfågel kom att bli höstens art. Visserligen 
märktes endast 349 i samband med den 
standardiserade märkningen (medel 2004-2014 är 
116 per höst), men under senare delen av hösten 
fanns det gott om små gröna i socknen och i 
samband med Sundregruppens hösthelg 10-12 
oktober ringmärktes hela 1102 ex dessa näpna 
fåglar. Hade inte ringarna tagit slut hade antalet 
säkerligen överstigit 2000! 
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 Inflödet fortsatte hela oktober och på Ottenby 
fågelstation ringmärkte man drygt 8000 kungs-
fåglar under hösten och på Landsorts fågelstation 
över närmare 3500. 
 Bland Sylviasångarna var läget stabilt. Ärtsångare 
och svarthätta fångades något över medelantal, 
medan törnsångare och trädgårdssångare 
stannade strax under medel. Även för 
höksångaren blev det en normalhöst, med 15 
märkta (medel de senaste 10 åren är 16). 
 

 
 En av de märkta höksångarna. Foto: Sundregruppen. 
 
 För Phylloscopussångarna gick det sämre. Både 
lövsångare och grönsångare hamnade en bra bit 
under medel, medan gransångaren tydligen haft 
ett bra häckningsresultat och nådde upp i 4 
märkta (medel är 1). Under senare delen av 
hösten dök det nämligen plötsligt upp en extrem 
mängd gransångare i södra Sverige. I 
Bingsmarken i Skåne märktes en bra bit över 
2000 gransångare under hösten. I samband med 
hösthelgen i oktober märktes dock endast 3 
gransångare. Även tajgasångaren uppträdde 
invasionsartat i Sverige denna höst och en 
märktes i den standardiserade märkningen och en 
i oktober. 
 För flugsnapparna blev resultatet varierande. På 
Gotland pågår flera projekt med halsbandsflug-
snappare och beskeden från dessa var att årets 
häckning till stora delar spolierades av det kalla 
vädret i början av juni. Därför förväntades ett 
svagt resultat för Gotlands landskapsfågel i märk-
protokollen men faktiskt så märktes hela 69 ex, 
vilket är en bra bit över de senaste elva årens 

medel (54). En indikation på att arten har blivit 
vanligare på ön. För den svartvita kusinen blev 
det ett aningen sämre år, med 162 märkta (medel 
226), medan situationen var den motsatta för den 
större grå kusinen, hela 103 märkta (medel 77). 
Två mindre flugsnappare fångades, vilket 
motsvarar medelfångsten. Fångsten av arten på 
våren har visserligen ökat, men den är fortfarande 
en ovanlig höstart i näten (många av de som ses 
senare under hösten lär ha ett östligare ursprung).  
 
Övrig märkning 
Förutom den standardiserade ringmärkningen har 
det endast märkts 14 fåglar i höst (förutom under 
Sundrehelgen i oktober). En trädpiplärka, tre 
rödhakar, en ärtsångare, en törnsångare, två 
lövsångare och två törnskator fick ringar under 
standardperioden, men efter kl. 12. Dessutom 
ringmärktes 2 grönbenor, 1 rödbena och en 
kärrsnäppa i samband med att det fanns gott om 
vadare i socknen. 
 I samband med höstmötet 10-12 oktober 
märktes hela 1496 fåglar (21 arter), varav 1102 
var kungsfåglar. 
 
Kontroller och återfynd 
Under 2014 har vi gjort ett antal kontroller av 
fåglar märkta någon annanstans och dels fått en 
del rapporter från ringmärkningscentralen om 
återfynd av fåglar märkta i Sundre. Dessa 
redovisas i separat artikel. 
 
Slutord/tack 
Föreningen vill tacka Sundreborna Einar 
Johansson och Sune Jacobsson för god hjälp med 
det praktiska och familjen Reiland-Ståhlberg för 
att vi även detta år fått hyra deras ”svinhus”. Ett 
stort tack även till Stellan Hedgren m.fl. som 
ryckt in vid näten när det varit extra mycket fågel. 
 Tack också till alla övriga som hjälpt till som 
märkare och assistenter under säsongen. Vi gläder 
oss åt flera nya ansikten i verksamheten och ser 
fram emot en ny vår. 

 

 

 



Staingylpen 1 · 2015 

  7 

 
 
Diagram 1: Årsvis fångst av halsbandsflugsnappare 2004-2014 i Sundre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagram 2: Årsvis fångst av lövsångare åren 2005-2014. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 MEDEL 
04-14 

Rödstjärt 77 63 76 43 154 68 122 57 46 99 90 90 
Höksångare 26 20 17 5 7 27 21 16 7 7 15 17 
Ärtsångare 351 216 306 173 368 274 263 359 344 358 316 333 
Törnsångare  372 258 303 177 218 177 169 212 130 238 168 242 
Trädgårdssångare 198 173 439 260 261 78 148 163 247 147 158 227 
Svarthätta 74 49 68 76 71 81 118 91 87 104 89 91 
Grönsångare 78 28 97 43 49 37 118 115 132 43 56 80 
Gransångare 1 28 9 1 2 1 2 4 0 1 3 5 
Lövsångare 866 924 874 569 706 501 590 641 919 753 658 800 
Kungsfågel 12 104 5 98 310 80 98 18 57 33 349 116 
Grå flugsnappare 27 62 81 61 98 50 81 75 53 74 103 77 
Halsbandsflugsnappare 27 28 31 30 11 32 39 56 132 80 69 54 
Svartvit flugsnappare 198 182 361 123 223 41 314 143 326 198 162 227 
Trädkrypare 7 4 1 0 1 0 5 1 7 2 7 4 
Törnskata 44 64 106 68 54 18 28 41 52 56 44 57 
Hämpling 10 5 17 17 14 3 8 17 3 7 30 13 
 
Tabell 1: Jämförelse av ringmärkningsdata för vissa arter. 
 
 
 
Tabell 2. Totala märkningen hösten 2014 

 
 Juli Augusti September Summa Övrigt Total 
Rödbena 0 0 0 0 1 1 
Grönbena 0 0 0 0 2 2 
Kärrsnäppa 0 0 0 0 1 1 
Brun kärrhök 0 1 0 1 0 1 
Sparvhök 1 1 1 3 0 3 
Rapphöna 1 0 0 1 0 1 
Gök 0 0 2 2 0 2 
Nattskärra 0 0 2 2 0 2 
Göktyta 1 4 0 5 0 5 
Större hackspett 0 1 0 1 0 1 
Hussvala 0 1 0 1 0 1 
Trädpiplärka 0 47 16 63 1 64 
Gulärla 0 1 0 1 0 1 
Gärdsmyg 0 0 13 13 0 13 
Järnsparv 0 5 22 27 0 27 
Rödhake 0 12 272 284 3 287 
Näktergal 4 14 0 18 0 18 
Blåhake 0 1 1 2 0 2 
Rödstjärt 0 30 60 90 0 90 
Stenskvätta 0 8 3 11 0 11 
Koltrast 17 16 4 37 0 37 
Björktrast 2 0 0 2 0 2 
Taltrast 6 18 19 43 0 43 
Rödvingetrast 0 1 2 3 0 3 
Gräshoppsångare 0 1 2 3 0 3 
Sävsångare 0 1 4 5 0 5 
Busksångare 0 1 0 1 0 1 
Kärrsångare 2 1 0 3 0 3 
Rörsångare 0 7 2 9 0 9 
Härmsångare 17 32 5 54 0 54 
Höksångare 1 14 0 15 0 15 
Ärtsångare 62 186 67 315 1 316 
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Törnsångare 25 97 45 167 1 168 
Trädgårdssångare 2 102 54 158 0 158 
Svarthätta 2 28 59 89 0 89 
Lundsångare 1 1 0 2 0 2 
Taigasångare 0 0 1 1 0 1 
Grönsångare 10 43 3 56 0 56 
Gransångare 1 0 3 4 0 4 
Lövsångare 124 374 158 656 2 658 
Kungsfågel 0 20 329 349 0 349 
Grå flugsnappare 0 39 64 103 0 103 
Mindre flugsnappare 0 0 2 2 0 2 
Halsbandsflugsnappare 4 62 3 69 0 69 
Svartvit flugsnappare 4 130 28 162 0 162 
Svartmes 1 2 64 67 0 67 
Blåmes 2 3 3 8 0 8 
Talgoxe 26 9 1 36 0 36 
Trädkrypare 1 3 3 7 0 7 
Törnskata 0 32 10 42 2 44 
Nötskrika 0 1 0 1 0 1 
Skata 0 1 0 1 0 1 
Stare 6 1 0 7 0 7 
Pilfink 1 4 1 6 0 6 
Bofink 0 3 7 10 0 10 
Grönfink 2 6 0 8 0 8 
Hämpling 8 22 0 30 0 30 
Rosenfink 0 1 0 1 0 1 
Stenknäck 0 4 0 4 0 4 
Gulsparv 5 13 7 25 0 25 
       
Summa 339 1405 1342 3086 14 3100 
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ÅTERFYND OCH KONTROLLER 
 

Bimbi Ollberg 
 
 
 
Sedan senaste Staingylpen kom ut har Sundregruppen dels kontrollerat ett antal fåglar märkta av andra 
ringmärkare och även fått rapporter om återfynd av fåglar märkta i Sundre. Inom parentes finns uppgift 
om tiden mellan märkning och kontroll och avstånd mellan märkplats och kontrollplats. 

 
Återfynd: 
 
 

Kentsk tärna 3+ (5128800) ringmärkt 2002-07-28 av ROM, kontrollerad 2011-06-24 i Griend, Holland 
(8 år 331 dagar, 914 km) 
 
Svarthätta M20 (1ER70670) ringmärkt 2012-04-26 av CHN, kontrollerad 2013-04-29 i Rybachy, 
Kaliningrad, Ryssland (1 år 3 dagar, 266 km) 
 
Ärtsångare 3+ (CR59543) ringmärkt 2012-05-01 av LEO, funnen död 2014-05-07 i Ventspils, Lettland 
(2 år 6 dagar, 217 km) 
 
Lövsångare 2+ (CR59951) ringmärkt 2012-05-19 av ATM, funnen död 2013-05-17 i Målilla, Småland 
(363 dagar, 149 km) 
 
Kärrsångare 2+ (CR60429) ringmärkt 2012-06-08 av PKL, kontrollerad 2013-06-03 på Landsorts 
fågelstation (360 dagar, 204 km) 
 
Halsbandsflugsnappare 10 (CS 70044) ringmärkt 2012-08-06 av TLI, kontrollerad 2013-05-09 på Ottenby 
fågelstation (235 dagar, 133 km) 
 
Halsbandsflugsnappare 10 (CS70410) ringmärkt 2012-08-13 av BOG, kontrollerad 2013-05-30 i holk i 
Gervalds, Vamlingbo (290 dagar, 5 km) 
 
Trädgårdssångare 10 (1ES41201) ringmärkt 2012-08-14 av BOG, kontrollerad 2013-06-30 i S:t Petersburg, 
Ryssland (320 dagar, 948 km) 
 
Ärtsångare 10 (CS71059) ringmärkt 2012-08-18 av BOG, kontrollerad 2014-05-13 på Landsorts 
fågelstation (1 år 268 dagar, 204 km) 
 
Bofink M10 (1ES41538) ringmärkt 2012-09-09 av CHN, kontrollerad 2013-05-02 på Utklippan, Blekinge 
(235 dagar, 184 km) 
 
Buskskvätta F2+ (CT93660) ringmärkt 2013-05-18 av BLA, tagen av katt 2013-07-08 i Kumiseva, Finland 
(51 dagar, 850 km) 
 
Ärtsångare 2+ (CT93839) ringmärkt 2013-05-24 av MLN, kontrollerad 2014-05-24 på Hangö Fågelstation,  
Finland (360 dagar, 426 km) 
 
Lövsångare 10 (CT95129) ringmärkt 2013-08-16 av PKL, kontrollerad 2014-05-16 på Ottenby fågelstation 
(273 dagar, 133 km) 
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Trädgårdssångare 10 (1ET10603) ringmärkt 2013-08-24 av JEB, kontrollerad 2013-08-28 på Ottenby 
fågelstation (4 dagar, 133 km) 
 
Järnsparv 2+ (1ET10772) ringmärkt 2013-09-07 av FLD, dödad av katt 2014-03-04 i Kreis, Hildesheim, 
Tyskland (178 dagar, 754 km)   
 
Järnsparv 10 (1ET10793) ringmärkt 2013-09-11 av MLN, kontrollerad 2013-09-26 på Ottenby fågelstation 
(15 dagar, 133 km) 
 
Rödstjärt M20 (CU25730) ringmärkt 2014-04-27 av LEO, funnen död 2014-05-09 i Kalajoki, Finland 
(12 dagar, 876 km)   
 
Rödhake 20 (CU26513) ringmärkt 2014-05-12 av BOG, tagen av katt 2014-09-13 i Vihti, Finland 
(124 dagar, 535 km) 
 
 
 
 

Kontroller: 
 
Lövsångare 2+ (FX0507) ringmärkt 2009-04-13 i Murcia, San Javier, Spanien som 2+, kontrollerad i 
Sundre 2014-05-11 av BOG (5 år 28 dagar, 2544 km) 
 
Halsbandsflugsnappare M2+ (CS38137) ringmärkt 2012-06-12 i Löttorp, Öland som bounge, kontrollerad i 
Sundre 2014-05-10 av BOG (1 år 332 dagar, 77 km) 
 
Halsbandsflugsnappare F3+ (CS31387) ringmärkt 2012-06-13 i Pankar, Grötlingbo som bounge, 
kontrollerad i Sundre 2014-05-14 av ROM (1 år 335 dagar, 28 km) 
 
Lövsångare 2+ (AK6065) ringmärkt 2012-08-23 i Col de Bretolet, Schweiz som 10-fågel, kontrollerad i 
Sundre 2014-05-14 av FLD (1 år 254 dagar, 1427 km) 
 
Ärtsångare 2+ (462211H) ringmärkt 2013-05-20 på Jurmo, Finland som 20-fågel, kontrollerad i Sundre 
2013-06-07 av LEO (18 dagar, 383 km) 
 
Halsbandsflugsnappare 10 (CS57676) ringmärkt 2016-06-16 i Björklunda, Öja som bounge, kontrollerad i 
Sundre 2013-08-18 av JEB (63 dagar, 18 km) 
 
Halsbandsflugsnappare 10 (CU03445) ringmärkt 2013-06-17 i Rudvier, Öja som bounge, kontrollerad i 
Sundre 2013-08-16 av PKL (60 dagar, 16 km) 
 
Halsbandsflugsnappare F20 (CU04394) ringmärkt 2013-06-17 i Burgsvik, Öja som bounge, kontrollerad i 
Sundre 2014-05-15 av ROM (332 dagar, 16 km) 
 
Näktergal 1+ (PA039239) ringmärkt 2013-06-18 i Björneborg, Finland som 20-fågel, kontrollerad i Sundre 
2013-08-23 av JEB (66 dagar, 553 km) 
 
Halsbandsflugsnappare F2+ (CU03482) ringmärkt 2013-06-18 i Anderse, Fide som bounge, kontrollerad i 
Sundre 2014-05-14 av ROM (330 dagar, 16 km) 
 
Halsbandsflugsnappare 10 (CU17462) ringmärkt 2013-06-18 i Anderse, Fide som bounge, kontrollerad i 
Sundre 2013-08-08 av ROM (51 dagar, 21 km) 
 

Halsbandsflugsnappare 10 (CU17701) ringmärkt 2013-06-19 i Rudvier, Faludden, Öja som bounge, 
kontrollerad i Sundre 2013-08-16 av JEB (60 dagar, 16 km) 
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Halsbandsflugsnappare 10 (CU04812) ringmärkt 2013-06-19 i Lasses, Faludden, Öja som bounge, 
kontrollerad i Sundre 2013-07-28 av LEO (39 dagar, 15 km) 
 
Halsbandsflugsnappare M20 (CU17584) ringmärkt 2013-06-19 i Tuviken, Fide som bounge, kontrollerad i 
Sundre 2014-04-27 av LEO (312 dagar, 22 km) 
 
Halsbandsflugsnappare 1+ (CU09603) ringmärkt 2013-06-21 i St. Sindarve, Hamra som bounge, 
kontrollerad i Sundre 2013-08-12 av PKL (52 dagar, 10 km) 
 
Rödhake 20 (ZG6765) ringmärkt 2014-04-24 i Greifswalder, Tyskland som 20-fågel, kontrollerad i Sundre 
2014-05-08 av TCN (14 dagar, 398 km) 
 
 

 
 Halsbandsflugsnappare är numera en ”välmärkt” art på Gotland. Foto: Per Smitterberg 
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Sundreprofilen — Björn Lilja 

 
 

 
     Tudde (Björn) förevisar en grann törnskata för besökarna. Foto: Sundregruppen. 
 
När och hur kom du i kontakt med Sundregruppen?  
Första gången var i Skoge 1985 då vi besökte märkningen i samband med ett Fältbiologläger kring första 
maj. Vi bodde uppe vid Stockviken, men åkte ner på morgonen. Fick då se en gammal hane mindre 
flugsnappare i handen, vilken var ny för mig då! Skådade mest runt och deltog inte i verksamheten förrän 
juli-augusti 1989, då jag bokade in mig två veckor eftersom jobbet jag hade då stängde för semester. Första 
veckan var soft med Palle och Roger, och sen en vecka med PG. 
  
   
Vad tycker du bäst om med Sundregruppen?  
Sammanhållningen och "Sundregruppsandan". 
  
Vilket är ditt bästa Sundreminne?  
Oj, finns mycket att välja mellan. Men när jag plockade ut saxaulsångaren ur nätet och inte hade en aning 
om vad jag hade plockat. Det är vid dessa tillfällen man stänger dörren om sig när man går in i boden för 
att sen börja mäta näbb och tarsmått... Eller när jag lyckades med konststycket att på Sippmanna väcka hela 
styrkan 01.20, då jag vaknade kvart över ett med ett ryck och trodde klockan var kvart över fyra. Vi hann i 
alla fall dra i oss var sin kopp starkt kaffe innan jag kom på misstaget och vi gick och lade oss igen... 
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Internationell fågelstationskonferens 
 

Leo Larsson & Åsa Steinholtz 
 

Mellan 29 augusti och 1 september 2014 hölls i Falsterbo världens första internationella konferens för 
fågelstationer (IBOC, International Bird Observatory Conference 2014). Som Sundregruppens utsända tog 
vi fyllda av förväntan tåget till Malmö på fredagsmorgonen. Konferensen som var förlagd till Falsterbo 
kursgård i Höllviken hade 108 deltagare från 18 länder och de 30 föredrag vi bjöds på behandlade olika 
former av fågelstudier i fem världsdelar. Föredragen som pågick från morgon till kväll hade delats in så att 
varje dag hade ett tema. De olika kategorierna var miljöövervakning, vetenskap och forskning samt publik 
verksamhet. Varje föreläsningsdag summerades med en paneldebatt om det som behandlats under dagen. 
  Utöver detta digra program hade arrangörerna vid Falsterbo fågelstation även ordnat morgonutflykter till 
Falsterbonäset där de visade ringmärkning, sträckräkning och berättade om den forskning som bedrivs i 
samarbete med Lunds universitet. Inte minst de konferensdeltagare som kommit från länder utanför 
Europa var förstås glada att det blev möjlighet att se levande fåglar. 
  Verksamheten vid och förutsättningarna för fågelstationer runtom i världen skiljer sig enormt. Vissa drivs 
helt ideellt av ett fåtal personer, medan andra är knutna till universitet och arbetar med forskning på hög 
nivå. Vissa håller uteslutande på med ringmärkning medan andra utför inventeringar enligt traditionella 
metoder eller med ny modern teknik såsom digital telemetri. Denna spridning var också representerad 
bland de olika föredragen.  
  Extra roligt var det för oss personligen att träffa Christos Barboutis från Grekland som har skrivit artiklar 
där han jämfört data mellan Sundre och Antikythira och som vi därför har haft e-postkontakt med, men 
inte haft tillfälle att träffa tidigare. Det var även roligt att återse Aïda Lopez som varit i Sundre några 
säsonger och som deltog i konferensen nu som representant för Lista fuglestasjon i Norge. 
  Avslutningsvis var konferensdeltagarna enade om att det saknades en kontaktyta för fågelstationer runt 
om i världen. Ett ställe där man enkelt kunde se vad som görs runt om i världen och en möjlighet till 
informationsutbyte. Inte ens i Sverige kan vi lätt få en överblick över vilket arbete som pågår, och vilka data 
som finns vid olika fågelstationer. Arbetet med att bygga upp detta samarbete internationellt har redan 
påbörjats. Grunden blir en webbplats, birdobservatories.com. 
Alla var mycket glada och positiva för initiativet till detta internationella samarbete som IBOC2014 var och 
Keith Bildstein vid Hawk Mountain Sanctuary tog stafettpinnen, villig att försöka ordna något liknande i 
USA 2016. Förhoppningsvis har vi en representant från Sundregruppen med även då! 
 

 
                      Deltagare vid IBOC 2014 på plats för sträckfågelskådning vid Nabben,Falsterbo 30 augusti 2014. 
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Hösthelgen på Hoburgen 
 
Leo Larsson 
 
Sundregruppens numera årliga hösthelg gick av stapeln 10-12 oktober. Denna gång övernattade vi på 
Sjövärnsgården, ett stenkast från gängse ringmärkningsplats och ett kärt återseende för flera av deltagarna.  
Under fredagseftermiddagen anslöt medlemmar från såväl Gotland som fastlandet med en mellanlandning 
på Fiket för inmundigande av pizza. Per Johan hade med sig äpplen från Uppsala och det stod inte på 
förrän han till allas förtjusning svängde ihop inte mindre än fyra pajer att avnjutas i samband med 
lördagens festligheter.  
  Det var dock redan på fredagsmorgonen som det hela drog igång, då Bimbi, Charley och Perra samlades 
för att sätta upp nät och det dröjde inte länge innan de första stjärtmesarna anlände. 266 fåglar fångades, 
varav precis hälften (133) stjärtmesar. Sent på kvällen kom en taltrast och strödde lite smolk i 
symmetribägaren inför nattens försök att fånga ugglor eller kanske en skärra. Vi preparerade 
ljuduppspelningsutrustning vid två nät på det vanliga nätområdet samt uppe vid ruinen, och gjorde upp ett 
schema för att vittja näten under natten. Perra såg en kattuggla på 23-passet, så på en av spelarna byttes ljud 
till just kattugglans spelläte. Det kändes faktiskt ganska kusligt att komma ut ensam i mörkret klockan 2 
och höra de lite ödsliga tonerna sprida sig över nejden.  
 

 
 Tack vare flinka ungdomar gick vi iland med plockning och märkning av alla kungsfåglar och diverse mesar. 
 Foto: Magnus Martinsson. 
 
 
  Det blev inga ugglor, men på lördagens morgon stod det klart ganska snart att enorma mängder 
kungsfågel rörde sig i området. Påsar och lådor fylldes, Jens och Leo märkte för fulla muggar i boden 
medan Tudde och Bimbi tog med sig några hundra R-ringar och märkte direkt vid näten. Det bar sig inte 
bättre än att ringarna tog slut (några få sparades för den händelse att någon rar art skulle fastna innan vi 
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hann stänga näten), och flera hundra kungsfåglar fick släppas omärkta. Ringdebaclet till trots märktes 1165 
fåglar under lördagen, vilket är ett nytt rekord för en dag. 994 av dessa var kungsfåglar.  
  På eftermiddagen sammanträdde styrelsen och senare blev det gemensam middag i form av en mustig 
köttgryta som Todda och Matti kokade ihop. Till slut blev det 18 middagsgäster till långbordet och både 
grytor och pajer kalasades på. Industridiskmaskinen kom såklart till flitigt begagnande och inget spring med 
vare sig stolar eller tallrikar mellan husen.  
  Söndagen inleddes med ringmärkning av 64 fåglar, varav en tajgasångare. Man kan inte låta bli att 
förundras över hur de östliga små rackarna kunde hålla sig borta hela lördagen i det ymniga 
kungsfågelflödet. Slutsiffran landade således på 1496 märkta fåglar under helgen, en siffra som kunde blivit 
betydligt högre om inte ringarna av den minsta storleken tagit slut.  
 

 
 Söndagens östliga juvel blev denna tajgasångare. Foto: Magnus Martinsson. 
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Föreningsinformation 
 
Kallelse till årsmöte 2015 
Sundregruppens medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen 28 mars kl. 16.00. Preliminärt blir mötet 
och boendet på Sjövärnsgården vid Hoburgen, men det är inte definitivt bestämt förrän i slutet av 
januari. Information kommer finnas på föreningens hemsida www.sundrefagelstation.se. På hemsidan 
hittar du också, en månad innan mötet, dagordning och program för helgen. Alla medlemmar är välkomna 
att delta i umgänget mellan fredag och söndag, men endast aktiva medlemmar har rösträtt på årsmötet. 
 Kontakta Åsa Steinholtz för mer information och anmälan. 
e-post: asa.steinholtz@gmail.com  
mobil: 0709-52 56 45 
 
 
Vill du hjälpa till med ringmärkningen i vår? 
Du kan titta i bokningskalendern på vår hemsida, http://www.sundrefagelstation.se/bokning.html, för att 
se när det finns plats. 
För att boka in dig kontaktar du Jens Bardtrum, bokning@sundrefagelstation.se, 
eller mobiltel 070-380 77 03. 
 
 
 
 
Kom ihåg våra nya vykort! 
Köp och skicka en hälsning så stödjer du föreningen. De kostar 10:-/st.
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Sammanställning av ringmärkningen vid Hoburgen höstarna 1990–2012 
 
Stöd Sundregruppen genom att köpa ett eget exemplar av höstrapporten. 
Rapporten har 183 sidor i färg och omfattar data över årsvis fångst, flyttningsförlopp med mediandatum 
och biometriska data för 42 arter samt förteckning över samtliga ringmärkta arter och återfynd under 
höstarna vid Hoburgen. 
 
Priset är 239 kr inkl. frakt 
 
Kontakta Åsa:  e-post: asa.steinholtz@gmail.com eller telefon: 0709-525645 

 
 


