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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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Ordförande 
Åsa Steinholtz, Uppsala 
asa.steinholtz@gmail.com 
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Vice ordförande 
Jens Bardtrum, Lärbro 
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Omslagsbild: Dvärgsparv. Foto: Per Smitterberg
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Vårsäsongen 2016  
 
Åsa Steinholtz 
 
 
Inledning 

 
lutresultat för vårsäsongen 2016 i Sundre 
blev 2061 ringmärkta fåglar av 55 arter. 

Genomsnittet för de föregående tio åren är 2114, 
så man kan inte säga annat än att den var normal. 
Det som inte var helt normalt när man tänker till-
baka på våren 2016 är det stora antalet ovanliga 
fåglar som fastnade i näten - dvärgsparvar, röd-
strupiga sångare, stäppsångare, sommargylling, 
brandkronad kungsfågel, svart rödstjärt, flodsång-
are, 10 lundsångare och 22 mindre flugsnappare.  
Även om vi alla som är involverade i verksamheten 
i Sundre är barnsligt förtjusta även i de vanliga 
arterna blir det förstås lite extra guldkant på 
tillvaron när det kommer oväntat besök! 
Fågelstationen var bemannad 46 dagar mellan 24 
april och 8 juni och 27 personer arbetade ideellt 
och höll verksamheten igång från tidig morgon. 
Ringmärkningen utfördes dagligen mellan 25 april 
och 8 juni från en timme innan soluppgången till 
kl. 10 på förmiddagen. Väderförhållandena var 
gynnsamma under den gångna säsongen och endast 
en dag, 27 april, ställdes ringmärkningen in med 
anledning av den hårda vinden. 
 

 
 Mindre flugsnappare. Foto: Sundregruppen. 
 
25-30 april 
Vårens första vecka inleddes med riktigt tjock is 
att skrapa från bilrutan när det bar iväg i den tidiga 
morgonen. Natten hade varit kall och klar. Resten 

av veckan förlöpte mer på det halvklara viset och 
vindarna som var mestadels måttliga kom från syd-
sektorn. Ett undantag var 27 april då märkningen 
ställdes in då vinden var för hård. 
Under aprilveckan ringmärktes 335 fåglar av 24 
arter. Lövsångare var vanligast med 112. Därefter 
kom rödhake (95) och på tredje plats kungsfågel 
(31).  
En udda art finns redan i aprilfångsten och det var 
en dvärgsparv, som märktes den 28 april. Endast en 
gång tidigare har dvärgsparv märkts i Sundre, det 
var den 9 september 2003. Årets fågel höll sig kvar i 
området och råkade fastna i nät även dagen efter. 
Vid något tillfälle sågs den födosöka på åkern öster 
om nätområdet där också några vackra 
lappsparvshanar i sommardräkt uppehöll sig.  
 

 
 Flodsångare. Foto: Sundregruppen. 
 
1-15 maj 
Maj månads första veckor dominerades av klart 
väder och svaga vindar. Några dagar i mitten av 
månaden hade inslag av frisk vind och regn, men 
ringmärkningen ställdes aldrig in helt. 
Totalt märktes 932 fåglar av 35 arter under de 
första två veckorna i maj. Den vanligaste arten var 
lövsångare med 501 märkta, därefter kom ärt-
sångare med 112 och sedan rödhake med 62. 
Bland de ovanliga arterna som ringmärktes under 
perioden hittar vi 7 mindre flugsnappare, brand-

S 
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kronad kungsfågel 7 maj (stationens tredje ring-
märkta) och så ytterligare en dvärgsparv 1 maj. 
Vindarna måste ha fört ett stort antal dvärgsparvar 
till södra Sverige vid månadsskiftet då det även 
ringmärktes en på Falsterbo 28 april. En individ 
observerades också på Utlängan 7 maj.  
I fält sågs ett flertal ringtrastar, bland annat i 
trädgården i Skoge. En sjungande gulhämpling 
upptäcktes vid Hoburgen 1 maj och arten obser-
verades sedan många gånger under resten av 
säsongen. Vid flera tillfällen sågs två individer. Det 
behöver ju inte vara samma fåglar som setts hela 
perioden, men vi kan ju alltid hoppas att det har 
resulterat i en häckning. Den 5 maj sågs en rost-
gumpsvala vid branten till Hoburgen och samma 
dag upptäcktes en honfärgad citronärla på Rivet. 
Årets första sommargylling hördes sjunga vid vägen 
till fyren på kvällen 12 maj.   
 
16-31 maj 
Den andra halvan av maj inleddes med halvklart 
väder och vindar mestadels från nordväst. Sista 
veckan i maj hade vindarna vridit mot nordost och 
vädret var övervägande klart. 
Under perioden ringmärktes 572 fåglar av 40 arter. 
Antalsmässigt finner vi som brukligt lövsångare 
med 224 märkta individer överst på pallen. 
Därefter kommer ärtsångare (50) och på delad 
tredjeplats finns härmsångare och törnsångare med 
41 märkta vardera. 
 

 
 Lundsångare. Foto: Sundregruppen. 
 
Exklusiva arter finner vi ett flertal under denna 
period. Åtta mindre flugsnappare, fem lundsångare 
och en rödstrupig sångare 20 maj. Då rödstrupig 

sångare numera är uppdelad i tre arter som inte så 
lätt låter sig skiljas åt har den ännu inte blivit 
godkänd av rapportkommittén. Det mesta talar för 
att det var en rostsångare. 
Den 31 maj slog det till på allvar i ringmärkar-
boden. Första fågeln i nät var en sommargylling, 
sedan kom även stäppsångare, lundsångare och en 
av vårens tre höksångare. Tydligen fanns det ändå 
tid att spana i kikaren för en vitnäbbad islom i 
sommardräkt sågs också passera boden. Vilken 
toppendag! 
Här följer övriga fältobsar från andra halvan av 
maj. En svartpannad törnskata sågs på Rivet 18 maj 
och samma dag hördes höksångare sjunga vid 
Hoburgen. Dagen efter sågs en rastande kornsparv 
på Rivet. En sommargylling (emellanåt två) ses och 
hörs vid Hoburgen vid flera tillfällen under resten 
av månaden. Vid Muskmyr ses en vacker hane 
aftonfalk från 20 maj och en vecka framåt. Den 25 
maj har den fått sällskap av en hona. En ovanligt 
sen fjällvråk ses vid Hoburgen 21 maj. I branten 
finns en ortolansparv 24 maj och ett par kaspiska 
trutar står på Rivet samma dag.  
 

 
 Stäppsångare fångad 31 maj. Foto: Sundregruppen. 
 
1-8 juni 
Säsongens sista vecka fortsatte med bibehållen 
nordostvind och vädret var mestadels klart till 
halvklart. 
I näten blev slutsumman 216 där några starflockar 
(totalt 55), varav det stora flertalet var av årets 
modell, norpade förstaplatsen från lövsångare där 
20 märktes i juni. Som trea finner vi ärtsångare 
med 15 märkta. 
Även i juni fångades några ovanliga arter. Sju 
mindre flugsnappare, fem lundsångare, två busk-
sångare och två gransångare av rasen tristis 1 juni. 
Ytterligare en rödstrupig sångare ringmärktes  
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3 juni. Även detta exemplar blir troligen bestämt 
till rostsångare. Dessutom märktes en hane svart 
rödstjärt 3 juni och en flodsångare 5 juni. En brun 
glada seglade över Muskmyr 4 juni och så här i 
slutet av säsongen hördes sjungande kärr- och 
busksångare här och där. Som skrivits ovan var 
även gulhämplingarna kvar in i det sista. 
 
Ringmärkning vår - Sylvia-sångare 
Alla vanligt förekommande Sylvia-sångare märktes 
i antal lägre än genomsnittet för de föregående tio 
åren, men som bonus gästades vi istället av två röd-
strupiga sångare. En 20 maj och sedan en till 3 juni. 
Endast fyra rödstrupiga sångare har tidigare märkts 
i Sundre och senast var 2012 innan raserna inom 
rödstrupig sångare delades upp i tre olika arter: 
rostsångare, moltonisångare och rödstrupig 
sångare. Dessa är inte alltid så lätta att skilja från 
varandra och därmed har de två exemplar som ring-
märktes i Sundre denna vår ännu inte fått arttill-
hörigheten bekräftad, men troligen rör det sig i 
båda fallen om den västliga arten som nu heter 
rostsångare. 
 

 
 Den rödstrupiga sångaren som fångades 20 maj, 
troligen en s.k. rostsångare. Foto: Sundregruppen. 
 
Vårens fångstsiffror inom Sylvia-arterna var något 
låga, men håller sig inom den årliga variationen. Vi 
har nu börjat vänja oss vid det låga antal höksång-
are som fångas numera. Sedan 2011 har antalet 
varit ensiffrigt och årets tre är i alla fall bättre än 
den enda som märktes förra året.  
Det har pratats om att flera fågelarter verkar 
tidigarelägga sin vårflytt och det kan man ana hos 
ärtsångarna vid Hoburgen också. Mediandatum 
för passagen av ärtsångare vid Hoburgen i våras var 
12 maj vilket kan jämföras med 19 maj 1999 (se 
diagram 1).  
 
 

Phylloscopus-sångare 
Bland arterna inom Phylloscopus-familjen var 
fångstsiffrorna i stort sett normala. Totalt märktes 
857 lövsångare och det är en god bit över genom-
snittet 772 vilket är glädjande. Att lövsångare 
minskar i antal är det inte bara vi som oroat oss 
över. 2014 var det en riksnyhet att Norrlands-
populationen med sina 8 miljoner par kan ha 
halverats. 
Vår minst vanliga, bland de regelbundet märkta 
Phylloscopus-arterna i Sundre är lundsångare.  Den 
hade en riktig toppenvår där det till slut blev 10 
märkta. Vanligtvis har vi en eller på sin höjd två i 
fångsten under en vårsäsong. En liten kul detalj är 
att vi hade en tipsfråga vid vårt 40-årsjubileum den 
21 maj som gällde vem som ringmärkt flest lund-
sångare i Sundre (visserligen till och med 2015). 
Svaret då, var Thord Fransson med tio märkta. 
Efter denna vårsäsong är det i stället Bimbi Ollberg 
som har flest med 14, varav 10 bara i år! 
 
Flugsnappare 
De vanliga flugsnappararterna - grå, halsbands- och 
svartvit- märktes alla i antal strax under 
genomsnittet för de senaste tio åren. Den som 
sticker ut är mindre flugsnappare där 22 individer 
ringmärktes, vilket är ovanligt många då medel-
värdet är nio. Då har ändå snittet dragits upp då vi 
hade några goda år även 2013 och 2014 när 27 
respektive 22 märktes per vår.  
 

 
 Sommargylling fångad 31 maj. Foto: Sundregruppen. 
 
Andra arter 
Ovanligt många kungsfåglar fångades i början av 
våren. Normalt brukar deras rörelser ha avtagit 
innan vi sätter upp näten 25 april, men denna vår 
fångades inte mindre än 75 och hela 44 av dem i 
maj. Om man summerar alla kungsfåglar som 
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märkts under maj månad vid Hoburgen 1999-
2015 blir det 65, så årets summa 44 är 
anmärkningsvärd. 
 
Övrig märkning 
Den enda övriga ringmärkning som förekommit 
var vid den gamla märkplatsen i Skoge där vi satte 
upp några nät vid 40-årsjubiléet. Sex fåglar blev 
fångade där, två ärtsångare, en lövsångare, två 
talgoxar och en törnskata. 
 
Kontroller och återfynd 
En ung hane kungsfågel som var märkt i Joensuu, 
Finland 27 september 2015 kontrollerades vid 
Hoburgen 21 dagar senare 18 oktober 2015. 
Avståndet mellan märkplats och fyndplats är 903 
km. 
En härmsångare märkt i Norra Möckleby på Öland 
26 juni 2014 kontrollerades vid Hoburgen 4 juni 
2015. När den märktes var den adult och hade 
ruvfläck, vilket betyder att den sannolikt häckade i 
området. Mellan märktillfälle och kontrollen hade 
343 dagar förflutit. 
En rödhake som ringmärktes på Landsort 26 april 
2015 kontrollerades på Hoburgen 175 dagar 
senare 18 oktober 2015. 
En grönfink som ringmärktes vid Hoburgen som 
en 3+ häckande hona 28 maj 2015 påträffades död 
i Schönwalde-Glien, Brandenburg, Tyskland 201 

dagar senare 15 december 2015. Avståndet mellan 
märkplats och fyndplats är 578 km. 
En lövsångare märkt som ungfågel vid Hoburgen 
13 augusti 2015 kontrollerades av ringmärkare i 
Liege, Belgien 10 dagar senare 23 augusti 2015. 
Avståndet mellan märkplats och kontrollplats är 
1055 km. 
En grå flugsnappare som märktes som ungfågel vid 
Hoburgen 24 augusti 2015 påträffades dödad i 
trafik i Warminsko-Mazurskie, Polen 25 dagar 
senare 18 september 2015. Avståndet mellan 
märkplats och fyndplats är 318 km. 
 
Slutord och tack 
Sundregruppen vill tacka alla 27 personer som 
deltagit i ringmärkningsverksamheten under våren 
2016. Särskilt roligt tycker vi det var att få stifta 
bekantskap med några nya ansikten; Petra Ögren, 
Gittan Frejhagen, Annika Lindberg och Karen 
Thorén. Det är fyra tjejer som jobbat som 
assistenter hos oss för första gången denna vår. 
Varmt välkomna tillbaka alla! 
Stort tack även till Einar Johansson och Sune 
Jacobsson som bistått föreningen med praktiska 
detaljer. Ett varmt tack riktas också till vår 
värdfamilj Reiland-Ståhlberg som fortsatt låtit oss 
hyra deras fina gårdshus i Skoge. Vi vill också tacka 
Djurens vänner för ett välkommet ekonomiskt 
bidrag.
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Tabell 1. Fångst av Sylvia-sångare 2006-2016 
 
 
 
 

 
 Mediandatum för fångst av ärtsångare vid Hoburgen 
 
 
 
 

 
Tabell 2. Fångst av Phylloscopus-sångare 2006-2016 
 
 
 
 

 
Tabell 3. Fångst av flugsnappare 2006-2016 
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06/May 
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16/May 
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      Busksångaren som ”höll hov” nere i Rivethagen under flera vårmorgnar. Foto: Per Smitterberg. 
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Tabell 4. Totala märkningen våren 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Gulsparv som lyser upp de beiga gräsmarkerna. Foto: Per Smitterberg. 
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Jubileum 
 
Sextonde maj 1976 märktes de första fåglarna i 
Sundre, så i år 40 år och drygt 230 000 märkningar 
senare var det dags för 40-årskalas! De första åren 
var märkningen organiserad i privat regi, men 1986 
bildades Sundregruppen för att organisera verk-
samheten – det var också tid för 30-årsjubileum 
för Sundregruppen. Det fanns alltså mycket att 
fira. Därför bjöd styrelsen in till en festhelg den 21-
22 maj. 
 

 
 
Många anlände på fredagskvällen och på morgon-
en var det enligt uppgift väldigt många som pratade 
och skrattade utanför ringmärkningsboden, men 
inte så många som skådade och Palle glömde sin 
tub vid boden (hade väl knappast varit använd). 
Själva firandet började med fika och tårta på efter-
middagen. Här var även alla Sundrebor inviterade 
och vi var mycket glada att det kom ett flertal.  
 

 
Det fanns även en tipspromenad runt i märkom-
rådet med en fråga om Sundregruppens historia 

per nät. Vann gjorde Jan Ohlsson. Ingen som någon 
gång har tävlat mot Janne i någonting var förvånad!  
Middagen intogs på Majstregården med lamm-
gryta och efteråt gick vi tillbaka till Sjövärnsgården 
för bildvisningar. Under kvällen hölls roliga och 
intressanta tal av bland annat P-G Bentz och 
Thord Fransson, sistnämnde hade en fin karta med 
alla Sundregruppens återfynd med som gåva – 
besök boden och se (några) av resultaten av alla 
tidiga morgnar! Både tal och bildvisningar gav 
anledning till mycket kommentarer och skratt. För 
mig var det tydligt att grunden lades redan tidigt 
till att vi idag är (tycker vi själva) Sveriges 
trevligaste fågelstation. Jag hoppas och tror att de 
som var med under helgen också tycker vi 
fortfarande är det. Det verkade i alla fall som om 
att nya och gamla pratade med varandra om fåglar 
och allt möjligt annat. 
 

 
 
Under söndagsmorgonen hade vi även ringmärk-
ning vid den gamla vårmärkningsplatsen i Skoge. 
Fångsten här var inte så stor, men många var förbi 
och tittade på igenväxningen i de gamla buskmark-
erna och trevligt var det. Jag tror detta var upp-
skattat särskild bland föreningens veteraner, Palle 
glömde i alla fall sin tub … 
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Lite statistik. Ungefär 40 personer deltog i festen 
och ytterligare ett tiotal var med på lördagsefter-
middagen. De närvarande ringmärkarna har märkt 
ungefär 175 000 fåglar i Sundre. Då det inte finns 
statistik på plockandet är det tyvärr omöjligt att 
göra en liknande beräkning för assistenternas 
insats, men det gör den inte mindre viktig. 
Ungefär 90 fåglar ringmärktes under helgen. 
Ungefär 0 rariteter sågs i Sundre under helgen – 
folk hade väl för trevligt för att upptäcka något? 
Det ska dock nämnas att vi fångade en skum 
ärtsångare i Skoge som tappade lite fjädrar – 
kanske DNA-undersökning på dessa visar att det 
var något sällsynt … 
Jag ser redan fram emot 50-årsfesten 2026, men då 
det är ganska lång tid kvar hoppas jag att se så 
många av er som möjligt till hösthelgen 14 – 16 
oktober. Det blir helt säkert också roligt och 
trevligt! 
 
Jens Bardtrum, text & Per Smitterberg, foto

 
 

 
 



Staingylpen 1 · 2016 

  14 

Vill du hjälpa till med ringmärkningen i höst? 
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 
 
 
 

Välkomna att anmäla er till hösthelg i Sundre v.41! 
Aktiviteterna inleds på morgonen lördag 15/10, men möjlighet finns att checka in för övernattning på 
Sjövärnsgården redan på fredagskvällen. Församlingen upplöses vid lunchtid söndag 16/10. Vi sysselsätter oss 
efter väderlek med förhoppningen att kunna sätta upp tillfälliga nät. Frukostar samt matsäckslunch och 
middag på lördagen kommer att finnas till självkostnadspris. 
 Boendealternativ är enkelrum (265:-/natt), del i 2-bäddsrum(240:-/natt), del i 3-bäddsrum(210:-/natt) samt 
del i 4-bäddsrum(165:-/natt). Endast två 4-bäddsrum finns tillgängliga. Anmälan med besked om ankomst 
samt önskemål om rumstyp görs till  lars.eriksson@gotland.se senast 2/9. 
Väl mött! 
 
 
 
 

 
  Kanske får du se en brun glada under höstträffen! Foto: Per Smitterberg 
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Nu sänker vi priset på höstrapporten!  
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 nu 139 kr inkl. frakt eller varför inte komma till Sundre och hämta den själv till det facila priset av 
100 kr. 
Kontakta Åsa: asa.steinholtz@gmail.com eller telefon: 0709-525645. 
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   Kom ihåg våra nya vykort! 
          Köp och skicka en hälsning så stödjer du föreningen. De kostar 10:-/st. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


