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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 2016 
var 31 aktiva medlemmar och 113 stödmedlemmar. Medlemsavgiften för 2017 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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Omslagsbild: Jorduggla rastande på Rivet oktober 2016. Foto: Per Smitterberg
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Höstsäsongen 2016  

 
Bimbi Ollberg & Åsa Steinholtz 
 
 
 
 
	  
Inledning 
2016 blev ett ganska mediokert år vad gäller ring-
märkningen i Sundre. Under vårsäsongen fångades 
och märktes 2056 fåglar, vilket är en hyfsad summa 
och under höstsäsongen 2249, vilket är en extremt 
låg summa. Det ger en totalsumma på 4688 fåglar.  
I summan ingår kategorin ”övrig märkning” med 
383 fåglar (17 fåglar i samband med nätuppsätt-
ning 24 juli och 366 i samband med Sundregrupp-
ens hösthelg i oktober). Bemanningen i verksam-
heten under hösten var hyfsad med några nya 
bekantskaper som var villiga att delta i denna 
spännande forskning. Det som överraskade mest 
under våren var alla udda fåglar i nät. De ostliga 
vindarna från mitten av maj och framåt förde med 
sig en hel del spännande. Aldrig förr har så många 
rariteter ringmärkts under en vårsäsong: 2 dvärg-
sparvar, 1 sommargylling, 22 mindre flugsnappare, 
1 brandkronad kungsfågel, 2 gransångare av den 
östliga rasen tristis, 10 lundsångare (årsrekord i 
Sundre), 2 rostsångare (ny märkart i Sundre),            
1 stäppsångare, 2 busksångare och 1 flodsångare. 
Denna ostliga invasion under våren och en till 

synes ganska bra häckningssommar (kanske för 
torr?) skapade förväntningar på att det kunde bli 
en bra höstfångst.  
	  
Höstens verksamhet 
Men tyvärr, hösten 2016 i Sundre kommer som 
sagt att gå till historien som en svag höst, sett till 
antalet ringmärkta fåglar i den standardiserade 
märkningen. Höstens totala märksiffra blev endast 
2247 fåglar, jämfört med toppåret 1990 då hela 
5342 fåglar märktes under hösten.  Endast ett fåtal 
arter översteg medelsiffrorna, medan flera arter låg 
långt under. T.ex. verkade vår ”basart”, lövsångaren, 
inte ha lyckats särdeles bra med häckningen denna 
sommar. Bland de udda märkarterna under hösten 
kan nämnas en stenfalk och hela 10 sparvhökar. 
Endast en art utmärkte sig genom att dyka upp i 
betydligt större antal än vanligt, jämfört med 
medelantal märkta, nämligen ärtsångaren.          
Hela 272 ex märktes (medel 2006-2015 är 203). 
Men ärtsångaren verkar vara en art som gynnats 
det senaste decenniet (se tabell 1 nedan).  
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Vädret påverkar givetvis fångstsiffrorna mycket 
och årets höstsäsong var av den blåsigare sorten. 
Verksamheten behövde ställas in under fem dagar 
p.g.a. vädret, men många var dagarna då det blåste 
ganska friskt eller regnade och endast ett begränsat 
antal nät (eller alla nät under en begränsad tid på 
morgonen) kunde användas. Under två dagar 
ställdes verksamheten in helt då det saknades 
personal. 
 

 
 En av höstens åtta sävsångare. Foto: Sundregruppen. 
 
25-31 juli 
Årets höstsäsong inleddes med mestadels svaga 
vindar från varierande riktning. Värmen var det 
heller inget att klaga på. Kortbyxväder i stort sett 
alla dagar. 252 fåglar märktes med ärtsångare i 
topp (88) och lövsångare som god tvåa (34). 
Koltrastar märktes i ovanligt stort antal (22, varav 
11 satt i samma nät). Sparvhök tillhör de mer 
ovanliga märkarterna i Sundre, men en fick en ny 
glänsande ring redan i början av säsongen. 
I fält observerades några kaspiska trutar nere på 
Rivet och en brun glada gladde märkarna med att 
visa upp sig under hela perioden. En extremt tidig 
rödstrupig piplärka passerade över märkområdet 
under månadens sista dag.  
	  
Augusti 
Augusti inleddes med måttliga till friska vindar 
från västsektorn som sedan blev tidvis hårda. 
Under mitten av månaden lugnade vinden ner sig, 
för att öka igen i slutet av perioden. Värmen fort-
satte och det var fortfarande kortbyxväder under 
första halvan av månaden. Den 8-10, 13 och 21 
augusti inföll dagar då ingen märkning skedde p.g.a. 
vädret och 16-17 augusti ställdes verksamheten in 
p.g.a. personalbrist. 1159 fåglar märktes totalt 
under månaden, nu med lövsångare i topp (313), 
följt av ärtsångare (157), svartvit flugsnappare 
(105) och trädgårdssångare (90). Ytterligare hela 4 

sparvhökar fångades och märktes. Bland de lite 
mer udda märkta arterna kan nämnas rapphöna (1) 
och gök (2).  
I fält noterades vår vän brungladan fram till den 12 
augusti och den ersattes senare (från den 20) av en 
yngre hanne stäpphök som sågs av och till månaden 
ut. Den enda noterade pilgrimsfalken sågs den 11 
augusti.	  	   	  
	  

	  
 Fåglar kan se annorlunda ut – lövsångare som saknar 
den ena foten. Foto: Sundregruppen. 
	  
1-15 september 
Perioden inleddes med svaga vindar från väst-
sektorn, för att sedan avslutas med nordvindar. Det 
varma vädret byttes ut mot svalare temperaturer 
och endast under två dagar orkade termometern 
över 20-gradersstrecket. Höstens bästa dag i antal 
märkta inföll faktiskt först den 9 september, då 
180 fåglar försågs med en ring, bland dem en 
stenfalk. 
Totalt märktes 838 fåglar, med rödhake i topp 
(303), kungsfågel som god tvåa (138) och löv-
sångare som trea (99).   
Bland de intressantare märkarterna kan nämnas 
ytterligare fem sparvhökar, en gök, höstens enda (!) 
blåhake och mindre flugsnappare och en gråsparv.  
Från fältobservationerna kan nämnas att en 
ägretthäger sågs den 4 september (eventuellt 
samma sågs även 6 september), och en ung 
stäpphök gästade socknen den 11 september. En 
tajgasångare besökte märkområdet och studsade i 
nät men fastnade inte den 9 september. En gammal 
havssula svepte förbi söderut den 5 september och 
gladde de skådare som fanns på plats.                                            
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Ringmärkning höst 
Kungsfågel kom att bli höstens art. Visserligen 
märktes endast 139 i samband med den standard-
iserade märkningen (medel 2004-2013 är 117 per 
höst), men under senare delen av hösten fanns det 
gott om små gröna i socknen.  
Ärtsångare, trädgårdssångare och svarthätta fång-
ades något över medelantal, medan törnsångare 
stannade strax under medel. Sylvia-sångarna 
(förutom höksångaren, endast tre märkta) verkar 
alltså ha klarat sommarens häckning bra. Sämre 
verkar det ha gått för phylloscopus-sångarna som 
märktes i betydligt färre antal än normalt. Sämst 
gick det för grönsångaren, endast 37 (jämfört med 
ett medel på 74), men även lövsångaren hade ett 
magert år med endast 454 märkta (medel 699 och 
t.ex. 2012 märktes 919 ex). 
För flugsnapparna blev resultatet varierande. På 
Gotland pågår flera projekt med halsbandsflug-
snappare och beskeden från dessa var att årets 
häckning gick ganska bra. Därför förväntades ett 
hyfsat resultat för Gotlands landskapsfågel i 
märkprotokollen men tyvärr. Endast 25 ex märktes 
under höstsäsongen, vilket är en bra bit under de 
senaste 10 årens medel (53). För den svartvita 
kusinen blev det ett aningen bättre år, med 141 
märkta (medel 202), men dessa har kanske en 
östligare hemvist.  För den större grå kusinen blev 
det ett medelår, 76 märkta (medel 73). Endast en 
mindre flugsnappare fångades. Fångsten av arten 
på våren har visserligen ökat (22 ex, delat års-
rekord), men den är fortfarande en ovanlig höstart 
i näten (många av de som ses senare under hösten 
lär ha ett östligare ursprung).  
	  
Övrig märkning 
I samband med nätuppsättningen den 24 juli 
fångades 17 fåglar och I samband med Sundre-
gruppens hösthelg 14 - 16 oktober ringmärktes 
366 fåglar.  Sydligaste Gotland kryllade av fram-
förallt kungsfåglar under början av oktober och 
inflödet fortsatte hela månaden, men p.g.a. rätt 
blåsigt väder blev fångsten rätt mager. Jämför man 
med hösthelgen 2014 då hela 1456 fåglar ring-
märktes var årets hösthelg fågelfattig. Det som var 
udda med hösthelgen var att den vanligaste arten i 
nät var trädkrypare (84), med kungsfågel som god 
tvåa (70) och stjärtmes som trea (57). Hela 40 
gärdsmygar märktes vilket också är anmärknings-
värt många. Av det östliga inflödet i Sverige, med 
bl.a. ovanligt många tajgasångare, märktes ingen-

ting i nät, men en del spännande saker sågs i fält. En 
sibirisk järnsparv höll till vid Livräddnings-
stationen tillsammans med en östlig rödstjärt och 
en annan sibirisk järnsparv fanns vid Kettelvik, där 
också en härfågel hittades. Flera Sundregruppare 
fick även bråttom till Näsudden för att titta på en 
honfärgad blåstjärt, en art som snart kommer att 
fastna i något av våra nät. Ändå var det kanske den 
magnifika uppvisningen av ett tiotal jordugglor 
som jagade på Rivet som fastnar i minnet! Många 
fina bilder av dessa nordliga ugglor togs. 
	  

	  
Det sker en hel del annat än att plocka fåglar. Här får 
boden ett nytt färglager. Foto: Sundregruppen.	  
 
Slutord och tack 
Sundregruppen är en ideell förening med många 
engagerade, men vi behöver bli fler! Att bedriva en 
fågelstation är kostsamt och föreningen är beroen-
de av gåvor och bidrag. Ett sätt att stödja ringmärk-
ningen vid Hoburgen är att bli stödmedlem i 
föreningen (minst 100 kronor per år). Då erhåller 
man också föreningens tidskrift Staingylpen två 
gånger per år elektroniskt. Vill du ha den i pappers-
form går det också bra, men då får du lägga till 
minst 50 kronor på medlemsavgiften. 
Stort tack till 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. Ett tack 
också till alla som sett till att boden blev upp-
fräschad och målad.  
Slutligen - 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. Om du är intresserad av att 
delta i vår, för det finns alltid plats för fler 
assistenter, hör av dig till Jens Bardtrum. 
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Tabell1: Jämförelse av ringmärkningsdata för Sylvia-sångare 2006-2016
 
Art 2016 Medel 2006-2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Höksångare 3 12 3 15 7 7 16 21 27 7 5 17 
Ärtsångare 272 203 412 316 358 344 358 263 274 368 173 306 
Törnsångare 97 123 113 167 238 130 212 168 175 218 177 303 
Trädgårdssångare 112 71 76 158 147 247 163 347 77 261 260 439 
Svarthätta 112 81 119 89 104 87 91 118 78 71 76 68 

 
 
Tabell  2:  Jämförelse av ringmärkningsdata för P h y llo sco p u s-sångare och flugsnappare 2006-2016 
 
Art 2016 Medel 2006-2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Grönsångare 37 73,9 49 56 43 132 115 118 37 49 43 97 
Gransångare 1 1,6 1 4 1 0 4 2 1 2 1 0 
Lövsångare 454 698,7 782 656 753 919 640 589 499 706 569 874 
Grå flugsnappare 76 73,7 61 103 74 53 75 81 50 98 61 81 
Mindre flugsnappare 1 1,6 0 2 3 3 1 5 1 1 0 0 
Halsbandsflugsnappare 25 52,9 49 69 80 132 56 39 32 11 30 31 
Svartvit flugsnappare 141 202,9 138 162 198 326 143 314 41 223 123 361 
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Tabell 3: Fåglar märkta i Sundre hösten 2016 
 

Art 
Juli Augusti September Tot. stand. Övr. märkn. Total 

Sparvhök 1 4 5 10  10 
Stenfalk   1 1  1 
Rapphöna  1  1  1 
Gök  2 1 3  3 
Göktyta 1 3  4  4 
Större hackspett  1  1  1 
Ladusvala 4   4  4 
Trädpiplärka 1 35 19 55  55 
Sädesärla 3   3 1 4 
Gärdsmyg 2 1 5 8 40 48 
Järnsparv  1 5 6 1 7 
Rödhake  7 303 310 36 346 
Näktergal 4 9  13 1 14 
Blåhake   1 1  1 
Rödstjärt  30 37 67  67 
Buskskvätta  3 1 4  4 
Stenskvätta 2 1 3 6  6 
Koltrast 22 10 3 35 31 66 
Björktrast 2 3  5  5 
Taltrast 2 10 38 50 7 57 
Gräshoppsångare  1 1 2  2 
Sävsångare  6 2 8  8 
Kärrsångare 1   1  1 
Rörsångare 1 1  2  2 
Härmsångare 10 10  20  20 
Höksångare 2 1  3  3 
Ärtsångare 88 157 27 272  272 
Törnsångare 22 69 5 96  96 
Trädgårdssångare  91 21 112  112 
Svarthätta 1 67 44 112 3 115 
Grönsångare 9 27 1 37  37 
Gransångare   1 1 2 3 
Lövsångare 34 318 99 451 3 454 
Kungsfågel  2 138 140 70 210 
Grå flugsnappare  42 34 76  76 
Mindre flugsnappare   1 1  1 
Halsbandsflugsnappare 5 20  25  25 
Svartvit flugsnappare 1 125 15 141  141 
Stjärtmes     57 57 
Svartmes  3  3  3 
Blåmes   9 9 14 23 
Talgoxe 10 6 1 17 19 36 
Nötväcka 1   1  1 
Trädkrypare  1  1 84 85 
Törnskata 2 54 3 59  59 
Stare 2 4  6  6 
Gråsparv   1 1  1 
Bofink 1 2 6 9 2 11 
Grönfink 1   1 1 2 
Hämpling 3 7  10  10 
Rosenfink  1  1  1 
Domherre     7 7 
Gulsparv 14 22 7 43 2 45 
Sävsparv     1 1 
       
TOTAL 252 1158 838 2248 382 2630 
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Återfynd och kontroller 
	  
Främmande kontroller 
Den 27 april 2015 kontrollerades vid Hoburgen en hona kungsfågel som då var inne på sitt andra kalenderår. 
Den visade sig vara ringmärkt i Svetice, Prag, Tjeckien som årsunge 201 dagar tidigare, 8 oktober 2014. 
Avståndet mellan märkplats och fyndplats är 806 km. 
En lövsångare kontrollerades vid Hoburgen den 4 maj 2016. Den var ringmärkt 228 dagar tidigare, 19 
september 2015, vid Vranasjön i Pakostane, Kroatien. Avståndet mellan märkplats och fyndplats är 1460 km. 
	  
Återfynd 
En koltrast som ringmärktes som hona 2+ den 13 oktober 2013 återfanns i Saint-Pierre-des Fleurs, Eure, 
Frankrike den 20 mars 2014. Fågeln hittades död efter att ha flugit in i en glasruta. Avståndet mellan 
märkplats och fyndplats är 1422 km. 
En rödhake som märktes den 11 september 2009 och då bestämdes vara inne på sitt första kalenderår 
återfanns 5 oktober 2010 i Kerkdijk, Erlecom, Gelderland, Holland. Avståndet mellan märkplats och 
fyndplats är 967 km. 
En talgoxe som märktes som 1k hona vid Hoburgen den 18 oktober 2015 återfanns på Christiansö, 
Bornholm, Danmark den 14 okt 2016. Avståndet mellan märkplats och fyndplats är 255 km. 
En ung sparvhökshona som märktes den 25 augusti 2016 vid Hoburgen återfanns död i en häck i Hemse 
endast fyra dagar senare. Avståndet mellan märkplats och fyndplats är 38 km. 
En svartvit flugsnappare ringmärkt vid Hoburgen den 28 augusti 2016 inne på sitt första kalenderår återfanns 
9 dagar senare, den 6 september 2016, på Wilhelm-Liebknecht Strasse i Dresden, Tyskland död efter att 
krockat med en fönsterruta. Avstånd mellan fyndplats och märkplats är 714 km. 
	  
	  

	  
 En av alla jordugglor som rastade på Rivet oktober 2016. Foto: Per Smitterberg
 



Staingylpen 1 · 2017 

	   10	  

 

Välkomna till årsmöteshelg i Sundregruppen 2017! 
  
Lördagen 25 mars kl.16:00 kommer årsmötet att hållas. Avsikten är som vanligt att intresserade medlemmar 
ska kunna sammanstråla redan på fredagskvällen, och skådaraktiviteter kommer det att finnas tid till under 
lördag-söndag. Vi kommer traditionellt att äta gemensam middag på lördagskvällen, och också ordna frukost 
till självkostnadspris. 
Det är i skrivande stund inte klart om vi kommer att bo på Sjövärnsgården eller Holmhällar, och vi kan därför 
ännu inte ge information om rumsalternativ och -priser. 
Kontakta Lars Eriksson via telefon (0707-875 397) eller mail (lars.eriksson@gotland.se) med frågor och 
intresseanmälningar. Sista anmälningsdag för boende är 28 februari. 
Håll också utkik på hemsidan, där förutom mer information om boende/priser också dagordning för mötet 
kommer att publiceras enligt stadgar. Tipsa gärna vänner i föreningen som kanske inte läst Staingylpen! 
  
Väl mött i mars! 
 
 
 

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 

 


