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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 
2015 var 31 aktiva medlemmar och 121 stödmedlemmar. Medlemsavgiften för 2016 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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Höstsäsongen 2015  
 
Åsa Steinholtz 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inledning 

 den standardiserade verksamheten vid 
Hoburgen ringmärktes under den gångna 
höstsäsongen 2568 fåglar av 54 arter mellan 25 

juli och 15 september. Slutsumman är något låg 
jämfört med genomsnittet för de föregående tio 
åren som är 3130, men det blev ändå inte riktigt så 
illa som det kändes i början av säsongen. 
Stationen var bemannad 54 dagar av totalt 26 olika 
personer. Otjänligt väder orsakade att ringmärk-
ningen fick ställas in helt vid fyra tillfällen. Även 
denna säsong blev det en ny märkart – denna gång i 
form av spillkråka! 
 

 
 Så fastnade då en spillkråka i våra nät till sist. 
 Foto: Sundregruppen 
 
25 juli – 31 juli 
Sista veckan i juli och tillika höstsäsongens första 
vecka karaktäriserades av halvklart väder och 
måttliga vindar mellan ost och sydväst.  
Den sammanlagda fångsten under den första 
veckan blev 116 fåglar av 20 arter. Vanligast var 
lövsångare med 31 märkta och därefter kom 
ärtsångare med 23 ringmärkta. På tredjeplatsen 
finner vi talgoxe med 16. Det är ganska vanligt att 
resultatet från årets talgoxehäckningar i närheten 
rör sig i nätområdet under slutet av juli. Annars är 
ju inte talgoxe en särskilt vanlig art i fångsten i 
Sundre. 

I fält skådades som brukligt så här på sommaren en 
del rastande vadare. Bland annat noterades 20 
sandlöpare och 60 kustsnäppor på Rivet. 2015 var 
ju det stora biätareåret på Öland och en liten släng 
av det fick även Gotland. Under våren var obsarna 
förstås fler men en flock på 6-7 individer sågs också 
27–28 juli i Dalen samt när de rastade kort i 
Reilands trädgård i Skoge. 
 
1–16 augusti 
Inledningen av augusti kännetecknades av soligt 
och klart väder med svaga vindar från SV. Det klara 
vädret höll i sig under hela den första fjorton-
dagarsperioden medan vinden vred till nordost och 
tilltog något under den andra veckan. 
Bland fältobsarna kan nämnas sträckande rördrom 
och ägretthäger 3 augusti, två myrsnäppor på 
Hällarna 8 augusti samt rastande kaspisk trut och 
medelhavstrut på Rivet, 10 respektive 13 augusti. 
Under första halvan av augusti ringmärktes 1147 
fåglar av 41 arter. Som vanligt var lövsångare i topp 
med 388 ringmärkta, följt av ärtsångare (303) och 
törnsångare (72). En spillkråka, vilket var 
ringmärkningsart nr 131 vid Hoburgen, märktes 4 
augusti liksom säsongens första höksångare. En 
duvhök fångades 7 augusti och det var den första 
på 19 år. På dagen faktiskt. Endast tre duvhökar 
har märkts under standardperioderna vid 
Hoburgen. Det gäller att springa fort om de ska 
sitta kvar i nätet och det gjorde denna gång Per 
Johan Ulfendahl!  
Den 12 augusti fångades en tajgasångare, vilket 
enligt Artportalen var det tidigaste höstfyndet 
någonsin i Sverige. Endast tre andra observationer 
finns rapporterade under augusti under alla år. 
Denna dag blev också den dag med högsta 
dagssumman för hela säsongen faktiskt, 166 
ringmärkta fåglar. 
 
 

I 
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17–31 augusti 
Andra halvan av augusti inleddes med friska vindar 
från ostsektorn och klart väder för att till 
månadens sista vecka övergå i måttliga västvindar 
och halvklart väder. Två dagar fick ställas in med 
anledning av vädret (17 och 28). I fält observerades 
en 1k svarthuvad mås och förbiflygande biätare    
16 augusti, tre ängshökar sågs i Muskmyr 17 
augusti och en 2k vitnäbbad islom 
 

 
 Duvhöken kräver respekt. Foto: Sundregruppen 
 
passerade Hoburgsklippan 18 augusti. Den 20 
augusti rastade en ung aftonfalk i trädgården vid 
Skoge och hela sex ängshökar gick till kvällsvila i 
Muskmyr 21 augusti. En gammal kaspisk trut 
observerades på Rivet 26 augusti och två natt-
skärror rastade i Skoge 27 augusti. 
Under den sista tvåveckorsperioden av augusti 
märktes 575 fåglar av 32 arter. Lövsångare var 
vanligast med 156 ringmärkta individer. På 
andraplatsen återfinns svartvit flugsnappare med 
76 och därefter kom ärtsångare med 66. Säsongens 
andra höksångare märktes 25 augusti. 
 
1 – 15 september 
Septemberveckorna inleddes med regn och därmed 
en inställd dag. Därefter präglades perioden av 
friska vindar och halvklart väder. Storm den 7:e gav 
ytterligare en dag där näten inte kunde dras upp. 
Höstsäsongens sista vecka blev lugnare och den 
måttliga vinden kom huvud-sakligen från ost och 
vädret var till stor del halv-klart med något inslag 
av regn.  
I fält skådades bland annat en 2k hane stäpphök i 
Muskmyr 1-2 september. Rödstrupig piplärka 
rörde sig i området runt klippan 5–6 september 
och en ung aftonfalk sågs i Flisviken 6-7 september. 

En 1k stäpphök sågs i socknen 8-13 september, en 
ung sommargylling svepte förbi märkområdet 10 
september och slutligen observerades större 
piplärka vid Hoburgen 11 september. 
Under de två veckorna i september märktes 732 
fåglar och ringmärkningen blev inställd två dagar 
(1 och 7). Vanligaste art blev lövsångare med 207 
märkta, därefter har vi kungsfågel (116) och 
svarthätta (91). Ytterligare två tajgasångare ring-
märktes också under september. 
 
Ringmärkning 
När årets data i texten nedan jämförs med 
genomsnittet avser det medelvärdet för den 
föregående tioårsperioden. 
 
Phylloscopus-sångare 
Antalet ringmärkta lövsångare blev 782 vilket är 
klart över genomsnittet som är 713 för de senast 
föregående tio åren. Grönsångare med 49 är lägre 
än genomsnittet 72. Å andra sidan dras 
medelvärdet upp av några synnerligen goda år 
2010–2012. Ser man på genomsnittet för 
grönsångare åren 1999-2008 som är 55, då ser årets 
slutsumma helt normal ut. 
Tre tajgasångare inom standardperioden är förstås 
rekord för Sundre fågelstation som avslutar 
säsongen så tidigt som 15 september. Endast vid tre 
år tidigare (2005, 2008 och 2014) har det märkts 
tajgasångare och då endast en per säsong. 
 

 
 Den rekordtidiga tajgasångaren som fångades redan  
 Den 12 augusti. Foto: Juho Könönen. 
 
Sylvia-sångare 
För flera arter hos de tropikflyttande 
Sylviasångarna gick det tyvärr dåligt denna höst om 
man ska tolka våra fångstsiffror. Antalet märkta 
törnsångare, trädgårdssångare och höksångare kom 
inte ens upp i hälften av genomsnittet. Vi har 
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faktiskt aldrig under en höst fångat så få 
höksångare eller törnsångare som under 2015.  
För ärtsångare är det dock precis det motsatta. 
Rekordmånga ärtsångare, 413 stycken, blev 
ringmärkta under årets höstsäsong vilken kan 
jämföras med genomsnittet som är 298. 
 
Flugsnappare 
Alla våra tre vanligare flugsnappararter ring-
märktes i höst i lägre antal än genomsnittet. Av 
svartvit flugsnappare blev det till slut 138 fåglar 
som fick ring, vilket kan jämföras med 
genomsnittet 207. Hos grå flugsnappare blev det 
61 märkta (medel 74). Gotlands landskapsfågel 
halsbandsflugsnapparen var väl den man får säga 
klarade sig bäst med 49 ringmärkta (medel 51). 
 
Övrig märkning 
Den övriga märkningen under hösten bestod av en 
trädgårdssångare och en svarthätta som märktes 
utanför standardtid samt några nätter där 
personalen satte upp vadarnät på Rivet vilket 
resulterade i tre ringmärkta kärrsnäppor. Under 
föreningens hösthelg i oktober ringmärktes också 
1037 fåglar under tre dagar (se tabell 4). 
 
Främmande kontroller och återfynd 
En härmsångare som ringmärktes på Bröttorps-
ören, Öland 26 juni 2014 kontrollerades vid 
Hoburgen 4 juni 2015. 
En lövsångare som märktes som årsunge vid 
Hoburgen 30 augusti 2014 kontrollerades av 
ringmärkare på Stora Fjäderägg 27 maj 2015. 

En lövsångare märkt vid Hoburgen 15 maj 2014 
återfanns i Marsa Matrou, Egypten 17 september 
2015. Avståndet mellan märkplats och återfynds-
plats är 2930 km. 
En lövsångare märkt vid Hoburgen 12 maj 2015 
kontrollerades av ringmärkare i Cinc Boqueres, 
Sudanell, Spanien 9 september 2015. 
En gransångare som märktes och bestämdes till 
åldern 20 den 5 juni 2015 återfångades 20 
november 2015 på Ventes Ragas, Litauen, efter en 
förhoppningsvis lyckad häckning i Skandinavien. 
 
Slutord och tack 
Ett varmt tack till alla 26 ringmärkare och 
assistenter som med sitt fina arbete hjälpt 
föreningen att genomföra ännu en säsong. Varmt 
välkomna tillbaka! Ett särskilt tack till Juho 
Könönen och Johan Träff, som utöver 
bodrenoveringen, varit till stor hjälp även i 
ringmärkningsverksamheten denna säsong. Vi vill 
också tacka vår hyresvärd familjen Reiland-
Ståhlberg samt Sune Jacobson och Einar Johansson 
för god hjälp med det praktiska. 
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2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Medel 

2005-2014 
3 Taigasångare 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,3 

49 Grönsångare 56 43 132 115 118 37 49 43 97 28 71,8 
1 Gransångare 4 1 0 4 2 1 2 1 0 1 1,6 

782 Lövsångare 656 753 919 640 589 499 706 569 874 924 712,9 
 
Tabell 1. Fångst av Phylloscopus-sångare  2005-2015 
 
 

2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Medel 

2005-2014 
3 Höksångare 15 7 7 16 21 27 7 5 17 20 14,2 

413 Ärtsångare 316 358 344 358 263 274 368 173 306 216 297,6 

113 Törnsångare 167 238 130 212 168 175 218 177 303 258 204,6 

77 Trädgårdssångare 158 147 247 163 347 77 261 260 439 173 227,2 

121 Svarthätta 89 104 87 91 118 78 71 76 68 45 82,7 
 
Tabell 2. Fångst av Sylvia-sångare  2005-2015 
 
 

2015  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Medel 

2005-2014 
61 Grå flugsn. 103 74 53 75 81 50 98 61 81 62 73,8 

49 Halsbandsflugsn. 69 80 132 56 39 32 11 30 31 28 50,8 

138 Svartvit flugsn. 162 198 326 143 314 41 223 123 361 182 207,3 
 
Tabell 3. Fångst av flugsnappare  2005-2015 
 
 
Art Antal 
Gärdsmyg 13 
Järnsparv 3 
Rödhake 104 
Koltrast 36 
Björktrast 1 
Taltrast 11 
Rödvingetrast 2 
Svarthätta 2 
Gransångare 6 
Kungsfågel 735 
Stjärtmes 3 
Svartmes 7 
Blåmes 49 
Talgoxe 41 
Trädkrypare 14 
Varfågel 1 
Bergfink 1 
Domherre 4 
Gulsparv 4 
Summa 1037 

 
Tabell 4. Fångst under hösthelgen 
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Art Standard Total standard Övrig märkning Total 

 Juli Augusti September    
Kärrsnäppa     3 3 
Duvhök  1  1  1 
Sparvhök  2 3 5  5 
Göktyta  2  2  2 
Spillkråka  1  1  1 
Större hackspett  12  12  12 
Mindre hackspett  1  1  1 
Ladusvala  1 1 2  2 
Trädpiplärka 1 58 25 84  84 
Gulärla   1 1  1 
Gärdsmyg  2 6 8  8 
Järnsparv  1 6 7  7 
Rödhake  3 59 62  62 
Näktergal 4 15  19  19 
Blåhake   1 1  1 
Rödstjärt  34 45 79  79 
Buskskvätta  3 1 4  4 
Stenskvätta 2 1  3  3 
Koltrast 13 16 1 30  30 
Björktrast 2 3  5  5 
Taltrast 2 20 46 68  68 
Gräshoppsångare  3  3  3 
Sävsångare  4 2 6  6 
Kärrsångare  3  3  3 
Rörsångare  3  3  3 
Härmsångare 7 57 1 65  65 
Höksångare  2 1 3  3 
Ärtsångare 23 369 21 413  413 
Törnsångare 2 99 12 113  113 
Trädgårdssångare 1 61 15 77 1 78 
Svarthätta 2 29 90 121 1 122 
Tajgasångare  1 2 3  3 
Grönsångare 3 44 2 49  49 
Gransångare  1  1  1 
Lövsångare 31 544 207 782  782 
Kungsfågel  3 116 119  119 
Grå flugsnappare 1 41 19 61  61 
Halsbandsflugsn.  49  49  49 
Svartvit flugsn. 1 111 26 138  138 
Svartmes  1 10 11  11 
Blåmes 1  1 2  2 
Talgoxe 16 9 1 26  26 
Nötväcka 1   1  1 
Trädkrypare   1 1  1 
Törnskata  32 1 33  33 
Pilfink  1  1  1 
Bofink 1  3 4  4 
Steglits  3  3  3 
Grönsiska  7 1 8  8 
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Art Standard Total standard Övrig märkning Total 

 Juli Augusti September    
Hämpling 2 22  24  24 
Rosenfink  5  5  5 
Domherre  2  2  2 
Stenknäck  2  2  2 
Gulsparv  37 3 40  40 
Sävsparv  1  1  1 
       
TOTAL 116 1722 730 2568 5 2573 

 
Tabell 5. Totala märkningen hösten 2015 
 
 
 
 

 
    Det var flera stäpphökar som förgyllde höstsäsongen nere i Sundre. Här är en välmatad ungfågel. 
    Foto: Per Smitterberg 
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Min första gång på Sundre fågelstation 
 
Petra Ögren, text & bild 
 
 
Fredag förmiddag den 16 oktober lämnade jag, 
Lars-Erik, Bernt, Nina, Åsa, Leo och två till fast-
landet i Nynäshamn för att tillbringa en helg på 
Sundre fågelstation med ett helt gäng andra fågel-
skådare från olika håll och kanter. Båtresan till 
Gotland var ganska blåsig och det gungade lite. 
Men jag och Nina såg en vacker regnbåge när vi var 
ute på däck en stund, ja samt en trut, möjligen en 
gråtrut. 
  Vi kollade förstås upp om det fanns några spänn-
ande fåglar att kolla in på vägen från Visby till 
Sundre. Jo då, på vägen ner till Sundre, i Hemse, så 
fick vi veta att det fanns en svarthuvad mås, så dit 
åkte vi. Där på en åker körde en bonde omkring 
och plöjde med sin traktor och en stor flock med 
måsar och några trutar flög efter och åt diverse 
maskar och så som plöjts upp till ytan. Den var ju 
inte helt lätt att hitta bland alla vinterklädda måsar, 
speciellt inte när de inte höll sig stilla någon längre 
stund. Nina var ändå rätt snabb med att finna den 
svarthuvade unga måsen med inte alls svart huvud 
(men en vacker sommardag när den blivit adult, då 
kommer den ju ha svart huvud förstås). Det var 
första gången jag såg en svarthuvad mås, så det blev 
ett nytt kryss för mig som är en kryssare, men 
största glädjen var ju att få se den. 
 

 Den unga svarthuvade måsen vid Hemse. 
 
  Väl framme vid vandrarhemmet Sjövärnsgården så 
upptäckte vi att en majestätisk kungsörn svävade 
omkring nästan ovanför oss. Även fast det var grått 
ute och det hade börjat skymma en del, så passade 

jag på att ta några foton på örnen. Tror aldrig jag 
hade sett kungsörn på så nära håll, så jag stod kvar 
en stund och njöt av denna örn. 
  Jag bar in min packning på mitt rum nummer 14. 
En kort stund senare gick jag ut med Åsa, Nina och 
Per-Johan och satte upp näten i mörkret och dugg-
regnet, så det skulle vara klart inför lördagens ring-
märkning. Innan vi hann dra ihop näten, så hann 
det fastna en rödhake i ett av dom, så det var bara 
att hämta en ansvarig ringmärkare ( Jens) som fick 
ringmärka den lille rackaren i ljuset från en 
ficklampa, men det gick ju bra.  
Bra start på vistelsen på Sundre fågelstation tyckte 
jag, för duggregnet under nätuppsättningen bekom 
mig inte, snarare kändes det extra kul på något vis 
att sätta upp nät under duggregn och i mörker 
dessutom. 
  Jag upptäckte även också att nätstolpar visst sattes 
upp på flera olika sätt. Jag var bara van vid de två 
sätten från Oxängens CES-märkning i Örbyhus 
cirka två mil norr om Uppsala, där det är färdiga 
hål och stolphållare där stolparna ska vara, men två 
sorters stolpar dock. Här var ju en annan terräng 
och stolparna fixerades med hjälp av linor som fästs 
i träd eller i stenbumlingar. 
  Jag som aldrig varit på en fågelstation innan, fann 
det även intressant att se hur en ringmärkarbod 
kunde se ut och fungera i praktiken, som till exem-
pel att den var försedd med en lucka på väggen där 
man lätt kunde släppa ut fågeln så fort den var klar, 
utan att behöva resa sig upp och gå ut och släppa 
varje fågel. 
  Fredagen avslutades med en god och mysig 
middag, en massa härligt fågelprat såklart och jag 
kände mig väldigt välkomnad av alla. Det var en 
oerhört vacker plats att befinna sig på, så jag kände 
mig väldigt glad över att fått möjligheten att vara 
på Sundre fågelstation över denna helg. 
  Lördagens ringmärkning påbörjades vid 6-tiden 
på morgonen. Denna förmiddag fick jag se var de 
ordinarie näten satt, la även märke till att de flesta 
av fågelpåsarna såg ut som de som används på 
Oxängens CES, tycker det är fina påsar. Såg för 
övrigt att det fanns en annans sorts fågelpåsar med 
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en kupad gummiklocka i botten, vilken rymmer 
fler småfåglar eller en större fågel om det skulle 
fastna någon i näten. Det fanns även trälådor med 
2-3 rum som det också får plats flera småfåglar i. 
 

 
 Fågelfångst på hösten innebär mycket rödhakar. 
 
Jag plockade ett flertal rödhakar, blåmesar och talg-
oxar, men vågade mig ännu inte på de pyttesmå 
kungsfåglarna. De supertunna små benen ser ut att 
kunna gå av bara man petar på dem. 
  Jag hade ju alltså aldrig plockat loss någon kungs-
fågel från ett nät tidigare, denna sommar och höst 
är ju första gången i mitt liv som jag hjälpt till som 
ringmärkarassistent. Måste säga att det är oerhört 
intressant, lärorikt, spännande och roligt att hjälpa 
till som ringmärkarassistent. 
  Det lugnade ner sig en del framåt lunch med an-
talet fåglar som fastnade i näten, så jag, Lars-Erik 
och Bernt beslöt oss för att åka runt på ön och kolla 
in diverse sevärdheter som till exempel Hoburgs-
gubben och Holmhällar. Otroligt vackra raukar! 
Lars-Erik fick dessutom syn på Gotlands landskaps-
svamp, rödbrun jordstjärna. Hade aldrig sett såna, 
de ser ju ut som små fina blommor! 
  Självklart spanade vi efter fåglar också, vi såg bland 
annat stenfalk, havstrut, gärdsmyg och vid ett fågel-
torn på östra sidan såg vi mindre sångsvan, svart-
snäppa, brushane, storspov, gråhäger, vitkindad gås, 
kricka och gräsand. 
  På tillbakavägen till Sjövärnsgården så blev vi upp-
ringda av Leo (tror jag det var?) om att det eventu-
ellt kunde finnas brunsångare på ett ställe i närhet-
en, så det var bara att vända om och åka dit. Vi tog 
oss igenom några taggiga buskage och snår och så 
stod vi där, en hel grupp från Sundre fågelstation 
och spanade och spanade och hade öronen på hel-

spänn. Spännande var det, men för mig blev det 
ingen brunsångare, men några hade lyckats höra 
den ändå, vilket jag är imponerad över! 
  På kvällen blev det ett intressant och lärorikt före-
drag om flugsnappare i Bulgarien och jag insåg att 
det finns massor att lära sig om flugsnappare. 
Flugsnappare är ju en hel vetenskap, men det gäller 
ju många fåglar förstås. Intressant tycker jag att 
flugsnappare lägger varje ägg på morgonen, ett visst 
klockslag och att flugsnapparna i Sverige inte lägger 
ägg ungefär samma tid som de som häckar i 
Bulgarien. 
  Denna lördag ringmärktes 168 fåglar och för mig 
var det många, för det jag hade erfarenhet av var 
högst 50 ringmärkta fåglar på en förmiddag. Dock 
hade jag ju hört om kungsfågelinvasionen de hade 
under hösthelgen på Sundre förra året, så nog visste 
jag att det kunde vara betydligt fler på en dag. Det 
skulle jag få bli varse om dagen efter. 
 

 
 Här är den, mitt livs första egenplockade kungsfågel. 
 
  På söndagsmorgonen (som skulle visa sig bjuda på 
inte bara många fåglar, utan även en slående vacker 
soluppgång) satt jag, Lars-Erik, Bernt och Per-
Johan och pratade efter frukosten, då Mia kom in 
och sa att alla behövdes vid ringmärkningen, efter-
som det plötsligt kommit en invasion av kungs-
fåglar. Vi skyndade oss förstås ut, tog ett gäng 
fågelpåsar var och började gå nätrundor för att 
plocka loss fåglar. Jag fick då plocka loss min första 
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kungsfågel! Jag var både nervös och samtidigt glad, 
men jag såg ju att den knappt satt fast i nätet och 
jag fick ju därför snabbt loss den lilla pippin. Nina 
sa till mig att de brukar vara lätta att plocka loss 
och det märkte jag på de andra jag sedan plockade 
loss. Det var bara en som var lite för överkurs för 
mig, så då ringde jag Nina som kom och hjälpte 
mig ta loss den. 
 Alla hade fullt upp med att plocka loss fåglar, ring-
märka fåglar och föra anteckningar. Jag tycker det 
var väldigt kul att få vara med om detta. Få se full 
aktivitet på en fågelstation, få massa erfarenhet av 
att plocka loss fåglar och, som sagt, premiär med att 
få plocka loss kungsfågel. Det blev inte lika många 
fåglar som förra årets hösthelg, men 786 fåglar är 
ändå väldigt många fåglar på en dag. 
  På eftermiddagen städade vi på Sjövärnsgården 
och packade in oss i bilarna och lämnade Sundre. 
Många av oss skulle tillbaka till fastlandet, vissa 
med en tidigare och några med en senare färja. Jag 
tillhörde de som skulle med en senare färja så vi 

ägnade tiden åt att fågelskåda, såklart. Vi letade ett 
tag efter en brandkronad kungsfågel, men fann 
tyvärr ingen, där det var sagt att den skulle ha setts. 
Utöver det besökte vi även det fågeltorn på östra 
sidan som vi var vid dagen innan, ett torn som 
tydligen byggdes förra året. Det blev även en sväng 
in bland snår och buskar för att åter spana och lyss-
na efter den där brunsångaren, men vi fann ingen. 
  Senare blev det då dags att bege sig till färjan och 
lämna vackra Gotland för denna gång. Jag fick dock 
mersmak av denna helg och min plan är att komma 
tillbaka 2016 och hjälpa till på den ordinarie ring-
märkningen i Sundre. 
  Tack till alla som såg till att det blev en trevlig 
hösthelg och ett speciellt tack till styrelsen och de 
övriga som anordnat allt, köpte in all mat och 
fixade så vi fick ett intressant föredrag om 
flugsnappare. Jag är väldigt tacksam över att jag fick 
möjligheten att vara med under denna hösthelg. 
 
På återseende.
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Fåglar på armlängds avstånd 
Utställning av och med Gösta Reiland (GRD) 
	  
Matz Carlsson 
 
För ganska många år sedan var GRD nere vid vår 
ringmärkning och fotade handhållna fåglar.  Detta 
för att senare göra något sorts porträttgalleri att 
visa till exempel på en utställning. Nu i höstas 2015 
var GRD ringmärkare en av dagarna som Bengt 
och jag var assistenter. Då frågade jag hur det gått 
med fågelporträtten och fick till svar att han fått 
lite tid över att kunna sammanställa bilder för en 
utställning på ett galleri i Stockholm senare i höst.  
  Min glädje blev stor när inbjudan till vernissage 
kom nu i november. Bengt med fru Lisa och jag 
åkte in och ”skådade” på de fina bilder som visades. 
Härliga bilder bland annat på koltrasthane i 
storbildsformat, två meter hög och drygt metern 
bred. Även en storbild på en steglits drog till sig 
intresse från besökarna. En vacker bild på mindre 
korsnäbb visades . Har själv aldrig hållit i eller sett 
den på så nära håll. En del fåglar var svåra att art-

bestämma, tyckte jag, då det bara var huvudet som 
sågs. En 1k höksångare var en sådan . Åsa och Leo 
var också på vernissagen. Jag stod en stund och 
språkade med Leo. Han artade alla fåglar på första 
titten och ägnade sig sedan åt att åldersbestämma 
fåglarna.  För som han sa, det är ju inte så ofta 
(aldrig) man har sådana här förstoringar på 
fåglarna att tillgå. 
  När jag gått runt och kollat ordentligt, tittade jag 
extra mycket på de bilder där händer och fingrar 
syntes. Tänkte att jag kanske skulle känna igen 
mina fingrar, krokiga som de är borde det inte vara 
så svårt. Hittade dock inga. På vägen ut träffade vi 
på Tuomo. Hoppas det var andra Sundregruppare 
där och ”spanade”. Det var det värt. Kul att det 
blev en utställning och tack för inbjudan.  Matz 
(MAC). Bengt (BGJ) med fru tackar också. 
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Stort tack för hjälpen med att byta panelen på boden 
Under flera år har vi i styrelsen brottats med frågan hur vi ska lyckas renovera vår arbetsbod innan träpanelen 
tagit för stor skada och det skulle vara för sent. Det har minst sagt varit marigt att hitta någon som haft både 
tid och kunskap att utföra jobbet. 
Till vår stora glädje har vi blivit bekanta med Juho Könönen som jobbat i flugsnapparprojektet i Öja under ett 
antal år. Det visade sig att han både förfogade över digra snickarkunskaper och dessutom skulle han kunna 
avsätta några veckor i Sundre under sommaren 2015. Juho har verkligen gjort ett hästjobb som såg till att 
utsidan på vår arbetsbod fick fräsch och fin panel! Till sin hjälp hade han Johan Träff som både sponsrade oss 
med diverse material och bistod med verktyg och en hjälpande hand då och då.  
Under arbetets gång passade Juho även på att sätta in ett extra fönster bredvid dörren. Vi hoppas och tror att 
det kommer att underlätta för ringmärkarna under tidiga morgnar när ljuset inuti boden tidigare varit klent. 
Vi vill förstås också tacka alla övriga som under säsongen bistod Juho med exempelvis att måla och köra bort 
skräp och gammalt virke - ingen nämnd och ingen glömd! 
 

 

Lite bilder från det omfattande renoveringsarbetet 
med boden. 
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Kallelse till årsmöte 2016 
 

Sundregruppens medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen 12 mars kl. 16.00. Vi kommer som vanligt 
vara inkvarterade i stugor på Holmhällar. Priset blir 180 kr/person och natt.	  
På föreningens hemsida www.sundrefagelstation.se hittar du 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 
 

40-årsjubileum för ringmärkningen i Sundre 
 

Den 16 maj 1976 ringmärkte P-G Bentz den första fågeln i Sundre. Det tänkte vi fira med en fest lördagen den 
21 maj där vi hoppas att jättemånga av alla som deltagit genom åren vill vara med. På samma gång passar vi på 
att fira att föreningen Sundregruppen fyller 30 år. 
Vi kommer troligen hålla till på Sjövärnsgården, men för det fortsatta planerandet behöver vi veta hur många 
som vill komma. 
 Meddela därför Åsa senast 10 mars om du vill komma. Berätta också om du behöver sängplats. 
 
Anmälan till Åsa: 
E-post: asa.steinholtz@gmail.com 
Telefon: 0709-52 56 45 
 

Vill du hjälpa till med ringmärkningen i vår? 
 

För att anmäla dig som ringmärkare eller assistent skickar du e-post till bokningsadressen nedan. Helst vill 
vi att ni bokar in er hela veckor, dvs. (lördag) söndag-lördag (söndag).  
Se bokningskalendern, som finns lättillgänglig på vår hemsida under fliken Bokning. Där kan du överskådligt 
följa det aktuella bokningsläget. Det går självklart bra med kontakt även på telefon. Jag nås på 
mobilnummer 0703-807703. 
 
Hälsningar 
Jens Bardtrum 
bokning@sundrefagelstation.se 

 
 


