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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: Rostgumpsvala över Hoburgsklippan, 7 maj 2017. Foto: Juho Könönen
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Sundregruppens verksamhet våren 2017 
Bimbi Ollberg 
 
 

 
Dvärgsparv. Foto: Sundregruppen. 
 
Inledning 
Ringmärkningsverksamheten under vårarna har 
skett vid Hoburgsklippan sedan 1999. Våren 2017 
blev en hygglig säsong i Sundre. För två år sedan 
ställde vi frågan ”Vart tog fåglarna vägen?”. Frågan 
man ställde sig denna vår var ”Vart tog folket 
vägen?”. Bemanningssituationen var i början av 
säsongen knepigare än vanligt. Det blev bättre mot 
slutet, men behovet av både nya märkare och 
assistenter är stort. Likaså kunde man i år ställa 
frågan ”Vart tog värmen vägen?”. Ända in i början 
av juni var det ”långkalsonger på” och mössa och 
vantar var nödvändiga verktyg på morgnarna. 
Morgontemperaturer på ca 10 grader, en grå 
himmel och måttlig - frisk vind skapade ingen 
riktig försommarkänsla.  
Fågelstationen var bemannad 45 dagar mellan 25 
april och 11 juni och 24 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  
som sagt lite luriga, med relativt svalt väder men 
ringmärkningen behövde inte ställas in under 
någon dag. Några dagar blev dock korta på grund 
av regnskurar eller ökande vind och någon dag 
kanske märkningen borde ha ställts in på grund av 
vädret, men en viss fångst gjordes då vi bland annat 
hade guidningar.  Så sammanfattningsvis en antals-
mässigt ”normal” vår i näten, men med flera spänn-
ande observationer av ovanliga arter i socknen. 
I våras var även antalet besökare rekordhögt (få 
dagar under 10 besökare, flera dagar med 50 
besökare!), guidningarna många och intresset för 
fågelskådning i stort och vår verksamhet i synner-
het tycks glädjande nog öka. Det märks även på 
antalet följare och kommentarer på Sundre fågel-
stations Facebooksida.   
Under vårsäsongen 2017 fångades och märktes 
2042 fåglar. Snittet under de 19 säsonger som 
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vårmärkningen skett vid Hoburgen är 1952 ex, 
med toppåret 2008 då hela 3448 fåglar märktes 
och bottenåret 2006 med endast 1319 fåglar. 
Intressant är att det innan 2008 aldrig märktes mer 
än 1973 fåglar under en vårsäsong, medan efter 
2008 har vi hela 6 säsonger med mer än 2000 
fåglar. 
Vår ”bästa art”, lövsångaren kom upp till 734 
märkta jämfört mot t.ex. 1602 märkta toppåret 
våren 2008 och 512 märkta bottenåret 2011. 
Glädjande denna vår var att det fångades ovanligt 
många höksångare (10) och blåhakar (14). Bland 
de andra positiva arterna hittar vi t.ex. halsbands-
flugsnappare, som trots två dåliga häcknings-
säsonger (enligt Uppsalaprojektet) nådde upp i 
rekord med hela 44 märkta (medel för de 10 
senaste åren är knappt 14!) . Gransångare fort-
sätter att fångas i stora mängder, 93 ex, nästan lika 
många som toppåret 2015 med hela 99 ex. Att två 
dessutom var av den östliga rasen tristis är 
intressant (dessutom hördes minst 1 tristis). 
Under många år har vi funderat kring frågan om 
hur mycket fågel som rör sig uppåt väster om 
märkområdet. Under senare delen av maj och fram 
till säsongens slut testades detta med hjälp av 6 nät 
strategiskt utplacerade i buskagen längs västra 
stranden. Ett intressant experiment som du kan 
läsa mer om längre fram. 
  
25 - 30 april 
Den 24 april sattes näten upp enligt standard-
placering. Förväntningarna på vårens fångst var 
ganska höga, med tanke på att förra sommaren var 
en relativt god häckningssäsong för många arter 
och att våren var rätt sen.  
Vårsäsongen inleddes med klart till halvklart väder 
och växlande måttliga vindar, mestadels från väst-
sektorn. Säsongens första dag var rejält blåsig och 
endast 2 fåglar fångades, men därefter blev 
förhållandena något bättre. Detta var dock en 
period med relativt lite fågel i näten. Kanske 
berodde detta på att det var ett brett regnområde 
över större delen av Syd- och Sydosteuropa som 
stängde flyttningsvägarna för många tropikflyttare. 
Totalt märktes endast 256 fåglar (2015 fångades 
hela 731 fåglar och 2016 fångades 335 fåglar) 
under de sex aprildagarna. De tre mest märkta 
arterna under den första dryga veckan var rödhake 
(147), lövsångare (50) och gärdsmyg (22). I fält 
sågs det en hona stäpphök över märkområdet den 

26 april, en brandkronad kungsfågel sjöng i 
Kettelvik den 28 april och en mysko fågel höll till i 
branten under hela perioden. Tre av varandra 
oberoende personer bedömde denna fågel till en 
klippkaja, men trots att den sågs under en längre 
period var det endast 3 personer som fick se den. 
 
1 – 15 maj 
Maj månad inleddes med växlande väder med både 
halv storm och stiltje och därefter följde en vecka 
med halvklart väder och måttliga till friska vindar 
främst från sydost, varefter vindarna vred om och 
en period med svaga till måttliga växlande vindar 
följde. Sammantaget en blåsig period. 
Under första halvan av maj ringmärktes 1012 
fåglar (2015 fångades 539 fåglar och 2016 fångades 
933 fåglar) och av dessa var knappt hälften löv-
sångare (429). I topplistan för perioden återfinner 
vi sedan rödhake (129) och ärtsångare (118). Av 
lite ovanligare arter i fångsten kan nämnas en svart 
rödstjärthona den 7 maj, stationens andra lärkfalk 
den 9 maj och en dvärgsparv, stationens fjärde 
märkta, den 14 maj.  
I fält observerades en rostgumpsvala den 7 maj, en 
brun glada den 9 maj, en härfågel den 12 maj och 
en hanne rödstrupig sångare sågs nere vid Rivet den 
15 maj. En kul grej var att Johan Träff, landets 
främste expert på flugsnappare, var nere och 
märkte några dagar i början av månaden och 
kontrollerade bl.a. 3 främmande halsbands-
flugsnappare, varav en var märkt av honom själv i 
hans trädgård förra hösten.  
              

Lärkfalk. Foto: Sundregruppen. 
 
 

16 - 31 maj 
Även under maj månads andra hälft var vädret 
mestadels klart med mest svaga till måttliga vindar, 
nu från ostsektorn. Under denna tvåveckorsperiod 
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ringmärktes 618 fåglar (2015 märktes 341 fåglar 
och 2016 fångades 591 fåglar). Fortfarande var 
lövsångare i topp med 225 märkta individer. 
Andraplatsen intogs oväntat av härmsångare (hela 
83 ex) och därefter kom ärtsångare (53 ex). Udda 
inslag i fångsten var 1 sibirisk gransångare den 16 
maj, 2 lundsångare den 20 maj, 1 busksångare och 
1 steglits (ytterst ovanlig märkart trots att den ses 
var och varannan dag) den 30 maj.  
Årets första sommargylling passerade märkområdet 
den 16.5 (sammanlagt sågs/hördes sommargylling 
fyra dagar under säsongen) och vårens enda biätare 
flög förbi den 18 maj. En trastsångare satt och 
sjöng nere på Rivet 22 - 23 maj, en jorduggla var 
stationär vid Muskmyr hela perioden, en 
ägretthäger gjorde två olika sträckförsök mot 
Öland (men ångrade sig och återvände så klart!). 
Det udda med denna var att den, när den passerade 
över märkarboden, blev fotograferad och det visade 
sig på bilderna att den var ringmärkt. Ringen gick 
att läsa av, så vi kommer att få reda på varifrån den 
kommer. En gulhämpling höll till i branten hela 
perioden (och ända till slutet av säsongen), årets 
första turturduva sågs den 20 maj och den första 
aftonfalken dök upp vid Muskmyr den 23 maj. 
Under några dagar i slutet av perioden sågs några 
kaspiska trutar rasta på Rivet. 
 

 
Gransångare av rasen tristis. Foto: Sundregruppen. 
 
1 - 8 juni 
Vårsäsongens sista vecka dominerades av halvklart 
och svalt väder, med varannan dag frisk SV eller V-
vind och varannan dag så gott som vindstilla. Då 
vårflyttningen närmar sig slutet för de flesta arter 
bör man visserligen inte förvänta sig alltför höga 
antal i fångsten, men totalt fångades 156 fåglar 
(2014 märktes hela 414 fåglar, 2015 endast 74 och 
2016 216 fåglar). I topp hittar vi föga överraskande 

lövsångare (30 ex), som god tvåa härmsångare (28 
ex), och som trea törnsångare (12 ex).  
I fält sågs en hel del udda arter som gladde alla som 
fanns på plats. En busksångare sjöng i Skoge den 1 
juni och ytterligare två sjöng nere på Rivet den 3 
juni. Vårens ”aftonfalkinvasion” tog fart den 1 juni 
då 2 stycken unga hanar jagade trollsländor vid 
Muskmyr, för att plötsligt ha utökats till minst 4 ex 
den 2 juni. Det finns rapporter om ytterligare fler 
fåglar. Ytterligare en turturduva sågs 1 juni och en 
den 6 juni. Nere på Rivet fanns ett okänt antal 
trutar av diverse arter, bl.a. rapporterades om en 
tundratrut (silltrut av rasen heuglini), 1 - 2 
medelhavstrutar och minst 10 kaspiska trutar. 
Dessutom ovanligt många 2k silltrutar (de borde 
snarare befinna sig i Afrika just nu).  
 
Ringmärkning vår 
Under vårsäsongen märktes alltså 2042 fåglar av 51 
olika arter. Många arter märktes i ganska normala 
antal denna vår, men en som slog till var härm-
sångaren med hela 116 ex, vilket är ett vårrekord 
för arten (tidigare rekordet var 101 fåglar 2014). 
Kul var också att lövsångarna återgick från den 
trend som upplevts under många år med en nedåt-
gående fångstantalskurva. Det sägs att den skulle ha 
minskat rejält i framförallt landets norra delar, men 
vårens slutsumma blev 734 ex (medelvärdet för de 
senaste tio åren är 809 ex). Grönsångaren var 
däremot fåtalig och endast 8 ex märktes, vilket är 
under medel (12 ex) för perioden 2007 – 16.  
Av våra fem Sylvia-sångare var det endast svart-
hätta som kom upp över medelantalet för de 
senaste 10 åren. Resten har märkts i låga eller 
mycket låga antal under den gångna säsongen. 
Trots att den inte kom upp i medelsiffror, så 
märktes ovanligt många höksångare (7 ex) denna 
vår (se tabell 1). 
Av våra fyra arter flugsnappare har mindre- och 
halsbandsflugsnappare märkts i antal som ligger 
över genomsnittet, medan grå- och svartvit 
flugsnappare hamnar under genomsnittsfångsten 
de senaste 10 åren (se tabell 2). Antalet ringmärkta 
halsbandsflugsnappare vid Hoburgen har ju ökat 
under de senaste åren och kanske minns någon den 
till synes exponentiellt ökande kurvan vi 
presenterade i Staingylpen efter våren 2012 då 34 
ex blev märkta, vilket kan sättas i relation till att 
det mellan åren 1999 och 2009 aldrig märktes fler 
än 10 halsbandsflugsnappare på en vårsäsong. 
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Denna vår fortsatte uppgången och hela 44 ex 
fångades (medel för 2007 - 16 är 14 ex). Glädjande 
nog kan konstateras att den häckande population-
en i projektområdena på södra delarna av Gotland 
ökar. Även om endast ca 30 procent av ungarna 
blev flygga förra sommaren, så blir det förhopp-
ningsvis fler av Gotlands landskapsfågel i näten i 
höst.  
En fågel som haft det kämpigt och minskat i landet 
generellt är blåhaken. T.ex. fångades inte en enda 
blåhake i Sundre 2015 och förra våren 4 ex! Denna 
vår fångades hela 14 ex och ett stort antal sågs i fält. 
Genomsnittet för de senaste åtta åren (2010 - 
2017) är 4,75 ex. Jämför man med de 11 första åren 
som vårmärkningen pågått i Sundre (1999 – 2009) 
är medelvärdet hela 24 ex (med hela 40 ex 2008, 37 
ex 2005 och 29 ex 2009)! Efter 2009 har det inte 
fångats mer än max 5 blåhakar per vår förrän i år. 
Så något hände sommaren 2009!  
 

 
Blåhake. Foto: Sundregruppen. 
 
Övrig märkning 
Märkningen vid Hoburgen är standardiserad, d.v.s. 
näten står på exakt samma plats och under samma 
tid varje år. Likaså görs försök att hålla vegetation-
en likvärdig (det vill säga viss röjning sker varje år). 
Många är de samtal som hållits kring hur mycket 
fågel som passerar utanför det standardiserade 
märkområdet, framförallt på västra sidan av vägen 
mot Rivet. I år gjorde vi slag i saken och testade 
fångst i området sydväst om märkarboden 

(oxelridån och enbuskmarken). 6 nät användes 
från 24 maj till 8 juni. Sammanlagt 121 fåglar 
märktes, jämfört med 503 i den standardiserade 
märkningen. Jämför man med antalet nättimmar, 
så blir skillnaden 121 mot 167 ex. Alltså något fler 
förflyttar sig genom det standardiserade området, 
men det skall bli intressant att fortsätta projektet 
och se om det är väderrelaterat eller beror på andra 
orsaker. 
Antalsmässigt i topp återfinner vi lövsångare med 
24 ex, god två blev svarthätta med 15 ex och trea 
ärtsångare med 14 ex. Den enda art som fångades i 
större antal i den övriga märkningen än i den 
standardiserade märkningen var hämpling (10 ex, 
jämfört med 8 ex under hela säsongen i den 
standardiserade!). Bland udda fåglar i fångsten 
hittar vi en höksångare och 3 mindre flugsnappare. 
Det som förvånade var att ytterst få kontroller 
gjordes av fåglar märkta i den standardiserade 
märkningen på västsidan, d.v.s. utbytet av fåglar är 
minimalt. De få kontroller som gjordes (gäller åt 
bägge håll) var häckande fåglar.  
Förutom den ovan nämnda märkningen fångades 
25 fåglar mellan den 9 - 11 juni och 12 starungar 
märktes i två holkar. Sammanlagt märktes alltså 
160 fåglar i den övriga märkningen. 
     
Kontroller och återfynd 
Kontroller 
Med jämna mellanrum kontrollerar vi fåglar som 
ringmärkts någon annanstans. Från 
Ringmärkningscentralen har vi fått rapporter om 
följande fåglar sedan senaste Staingylpen kom ut: 
En talgoxe (2KT 85802), märkt på Faludden den 
23 maj 2016 som 3+ hane och kontrollerades i 
Sundre som en 2+ hanne den 15 september 2016. 
Avståndet mellan märk- och fångstplats är 16 km 
och det gick 115 dagar mellan märk- och 
kontrolltillfället. 
En blåmes (1EX 28231), märkt på Faludden den 2 
juni 2016 som bounge, kontrollerades 135 dagar 
senare i samband med hösthelgen i Sundre (15 
oktober).  
En lövsångare (3GG 794) som kontrollerades i 
samband med ett lövsångarprojekt i Skoge som 
häckande hona sommaren 2012 (9 juni) visade sig 
vara märkt drygt 3 år tidigare (5 maj 2009) 1828 
km längre söderut, i Ventotene, Italien. 
Anledningen att svaret dröjt så pass länge berodde 
på att ringen delvis var felavläst.   



Staingylpen 2 · 2017 

  8 

En svartvit flugsnappare (760 270H) som 
kontrollerades i Sundre 19 augusti 2016 visade sig 
vara märkt som bounge i Karleby i Finland, 806 km 
norrut, 53 dagar tidigare, den 29 juni.  
Även nu i vår har vi kontrollerat några främmande 
fåglar (en norskmärkt lövsångare, en danskmärkt 
törnsångare och tre svenskmärkta halsbandsflug-
snappare), men ännu inte fått besked om var och 
när dessa är märkta. En av halsbandsflugsnapparna 
vet vi är märkt av Johan Träff själv i Grötlingbo 16 
augusti förra året, de två övriga lär vara från 
flugsnapparprojektet på södra Gotland. 
  
Återfynd  
Även ett antal av våra märkta fåglar har 
kontrollerats/hittats av andra: 
En blåmes (CX 84980), märkt den 18 oktober 
2015 i Sundre kontrollerades av ringmärkare i 
samband med holkprojektet i Fide den 5 juni 2016 
(231 dagar efter märkning och 22 km från 
märkplats) som häckande hona. 
En ärtsångare (CR 59990), märkt av Mikael 
Larsson den 21 maj 2012 i Sundre som 2+ fågel 
kontrollerades under vårflyttningen i Eilat i Israel 
den 1 april 2017 (4 år och 315 dagar efter 
märkning och avståndet är 3312 km). Den är alltså 
inne på minst sitt 5:e kalenderår! Bra gjort av en så 
pass liten fågel!   
En ung taltrast (4650301), märkt den 9 september 
2016 i Sundre blev skjuten i Baixo Alnetejo, 
Portugal den 19 januari i år (163 dagar efter 
märkning och 2808 km från märkplats).  
En talgoxe märkt som ungfågel i Sundre 12 augusti 
2016 blev kattmat i Digrans, Sundre 18 februari i 
år (190 dagar efter märkning och hela 2 km från 
märkplats).  
En lövsångare (CX 84103) som märktes i Sundre 
den 20 augusti 2015 kontrollerades av ringmärkare 
i Var, Frankrike den 12 april 2016 (236 dagar efter 
märkning). Avståndet mellan Sundre och 
fyndplatsen är 1761 km. 
En riktigt intressant fågel är en taltrast (3E 
380969) som märktes i Sundre den 5 juni 2013 
och som kontrollerades av ringmärkare utanför 
Antwerpen i Belgien den 16 oktober 2016 (3 år 
och 134 dagar efter märkning). Här är avståndet 
1085 km mellan Sundre och fyndplatsen. Det som 
gör den intressant är att den även kontrollerats i 
Sundre en gång efter märkning, nämligen den 12 
september 2015! 
 

Spännande egna kontroller 
Ett av syftena med ringmärkning är ju att försöka 
utröna hur gamla fåglar kan bli. Sveriges äldsta 
ringmärkta fågel häckar i år igen på Stora Karlsö, 
en nu 46 år gammal sillgrissla. Riktigt så gamla är 
inte de fåglar vi fångar i samband med märkningen 
i Sundre, men i våras gjordes ett par intressanta 
kontroller av gamla bekantingar. 
En ärtsångare som märktes 5 juni 2013 i Sundre 
har kontrollerats varje vår sedan dess och även i år 
dök den upp (kontrollerades första gången 19.5 
och stannade kvar och häckade i området). Den är 
nu inne på sitt sjätte kalenderår (född 2012). 
En sädesärla som märktes 4 juni 2010 som 2k hane 
(född 2009) kontrollerades den 7 juni som 3+ 
hane. Den är inne på sitt nionde kalenderår (börjar 
närma sig åldersrekord). Den är även kontrollerad 
2014 och 2015, men lär väl ha funnits på plats 
övriga år också (sädesärlor är ju rätt svårfångade). 
Ponera att den övervintrar i Egypten (där många 
Svenska sädesärlor övervintrar), då har den färdats 
16 enkelresor Sundre – Egypten (drygt 3500 km 
per resa), det vill säga ca 56 000 km!  
   

 
Johan Träff mäter ”de små detaljerna”. 
Foto: Sundregruppen. 
 

Slutord/tack 
Sundregruppen är en ideell förening med många 
engagerade, men vi behöver bli fler! Att bedriva en 
fågelstation är kostsamt och föreningen är 
beroende av gåvor och bidrag från allmänheten och 
andra. Ett sätt att stödja ringmärkningen vid 
Hoburgen är att bli stödmedlem i föreningen 
(minst 100 kronor per år). Då erhåller man också 
föreningens tidskrift Staingylpen två gånger per år i 
elektronisk form. Vill du ha den i tryckt form får 
du lägga på 50 kronor. Du kan även följa 
verksamheten under märksäsongen på vår hemsida 
(www.sundrefagelstation.se), eller på Facebook 
(www.facebook.com/sundrefagelstation). 
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Vi tackar alla som blivit stödmedlemmar för ert 
stöd och hoppas att ni upplever att vår verksamhet 
är just ”vår” gemensamma. Välkommen att vara 
med i verksamheten eller besöka oss under höstens 
märkning.  
Föreningen vill också tacka Sundreborna Einar 
Johansson och Sune Jacobsson för god hjälp med 
det praktiska och familjen Reiland-Ståhlberg för 
att vi även denna vår fått hyra deras ”svinhus”. Ett 
stort tack även till Johan Träff som ryckt in vid 
märkartången när det varit ont om ringmärkare, 
för att inte tala om all smörgåstårta och kunskap 
du bjudit på. 
Tack Åsa Steinholtz för hjälpen med tabellerna i 
denna rapport. 
Tack också till alla övriga som hjälpt till som 
märkare och assistenter under säsongen. Vi gläder 
oss åt flera nya ansikten i verksamheten och vi 

gläds också över alla er som återkommer och vi ser 
fram emot en höstsäsong med mer fågel och 
mindre vind. En dag eller en vecka i Sundre 
fågelstations verksamhet innebär alltid givande 
möten med nya människor, vackra och spännande 
naturupplevelser och en insats för forskningen. 
Det kan bli en upplevelse du sent glömmer. Eller 
som en av våra yngre besökare (Filippa, 5 år) gjorde 
efter sitt besök vid märkningen en morgon i juni – 
hon höll en föreläsning för sina dagisfröknar och -
kompisar om ringmärkning.  
Den 25 juli inleds höstsäsongen. Vi ses väl då? 
 
Bimbi Ollberg 
Burs, Ammunde 417 
623 49 Stånga 
bimbiollberg@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Fångst av Sylvia-sångare 2007-2017  

Art 2017 Medel 06-16 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Rödstrupig sångare 0 0,5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Höksångare 7 9 3 1 5 8 5 3 16 10 24 17 
Ärtsångare 182 206 181 105 254 220 217 92 297 225 353 119 
Törnsångare 64 117 75 43 121 147 90 69 114 151 236 132 

Trädgårdssångare 40 70 44 22 96 139 30 24 107 41 81 111 
Svarthätta 88 82 53 68 87 122 87 73 138 42 65 88 
 
 
 
Tabell 2. Fångst av flugsnappare 2007-2017  

Art 2017 Medel 06-16 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Grå flugsnappare 31 35 27 11 45 84 54 12 42 14 57 9 
Mindre flugsnappare 17 11 22 6 22 27 7 2 12 1 7 4 
Halsbandsflugsnappare 44 14 13 12 33 6 34 8 18 1 91 3 
Svartvit flugsnappare 27 35 28 27 45 78 36 11 51 15 45 12 
 
 
 
Tabell 3. Fångst av Phylloscopus-sångare 2007-2017  

Art 2017 Medel 06-16 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Lundsångare 2 2,6 10 1 2 3 3 1 1 0 3 2 
Grönsångare 7 12 7 11 21 29 15 4 16 5 9 5 

Gransångare 93 57 54 98 53 38 55 85 56 34 60 40 
Lövsångare 734 809 857 593 1166 523 766 512 786 627 1602 660 
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Tabell 4. Total fångst våren 2017 
 April Maj Juni Totalt 

standard 
Övrigt Total 

Lärkfalk 0 1 0 1 0 1 
Ladusvala  0 1 0 1 1 2 
Trädpiplärka 0 5 0 5 0 5 
Sädesärla 0 3 1 4 1 5 
Gärdsmyg 22 4 0 26 0 26 
Järnsparv 2 2 1 5 0 5 
Rödhake 147 148 1 296 3 299 
Näktergal 0 13 2 15 5 20 
Blåhake 0 14 0 14 0 14 
Svart rödstjärt 0 1 0 1 0 1 
Rödstjärt 1 62 3 66 2 68 
Stenskvätta 0 4 0 4 0 4 
Koltrast 3 10 3 16 9 25 
Björktrast 0 1 5 6 1 7 
Taltrast 2 17 0 19 1 20 
Rödvingetrast 0 1 0 1 0 1 
Gräshoppsångare 0 1 0 1 0 1 
Sävsångare 0 1 0 1 0 1 
Busksångare 0 1 0 1 0 1 
Kärrsångare 0 3 10 13 5 18 
Rörsångare 0 11 4 15 4 19 
Härmsångare 0 88 28 116 8 124 
Höksångare 0 7 3 10 1 11 
Ärtsångare 0 171 11 182 14 196 
Törnsångare 0 52 12 64 3 67 
Trädgårdssångare 0 34 6 40 6 46 
Svarthätta 2 77 9 88 15 103 
Lundsångare 0 2 0 2 0 2 
Grönsångare 0 7 0 7 1 8 
Gransångare 19 65 0 84 0 84 
Gransångare (collybita) 0 5 2 7 1 8 
Gransångare (tristis) 0 2 0 2 0 2 
Lövsångare 50 654 30 734 25 759 
Kungsfågel 2 2 0 4 0 4 
Grå flugsnappare 0 24 7 31 2 33 
Mindre flugsnappare 0 16 1 17 3 20 
Halsbandsflugsnappare 1 43 0 44 1 45 
Svartvit flugsnappare 0 26 1 27 1 28 
Talgoxe 1 2 0 3 0 3 
Törnskata 0 7 7 14 4 18 
Kaja 0 1 0 1 0 1 
Stare 0 0 1 1 22 23 
Bofink 1 9 4 14 3 17 
Bergfink 0 1 0 1 0           1 
Grönfink 2 0 0 2 3 5 
Steglits 0 1 0 1 0 1 
Hämpling 1 6 1 8 11 19 
Gråsiska 0 10 0 10 0 10 
Gråsiska (cabaret) 0 0 1 1 0 1 
Rosenfink 0 1 0 1 1 2 
Domherre 0 2 0 2 0 2 
Gulsparv 0 8 1 9 0 9 
Dvärgsparv 0 1 0 1 0 1 
Sävsparv 0 3 0 3 0 3 
       
Summa 256 1630 156 2042 160 2202 
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Inbjudan till hösthelg vid Hoburgen! 
  
Sommaren är här, och det innebär att Sundregruppens  traditionella hösthelg närmar sig. I år infaller den i 
slutet av vecka 41, och vi har här förlängt den något, så att den som vill kan boka in sig på Sjövärnsgården redan 
på torsdagskvällen 12/10. Vi planerar sedan att hålla igång till söndag 15/10. 
Vi hoppas att vädret kommer att tillåta nätuppsättning, annars finns ju möjlighet att söka östliga rariteter i 
omgivningarna. Frukostar kommer att finnas till självkostnadspris, liksom middag på lördagen.  
  
Boendealternativ är: 
enkelrum (270:-/natt) 
del i 2-bäddsrum (245:-/natt) 
del i 3-bäddsrum (215:-/natt) 
del i 4-bäddsrum (170:-/natt) där endast två rum finns tillgängliga 
  
Anmälan med besked om ankomstdatum samt önskemål om rumstyp görs till lars.eriksson@gotland.se 
Om ni anmäler er så snart som möjligt underlättar det för oss att arrangera, sista anmälningsdag är 1/10. 
Har ni några frågor - maila eller ring till Lasse (tel. 0707 875 397). 
  
Vi ses i Sundre! 
 
 
 
 
 

Vill du hjälpa till med ringmärkningen? 
 
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 

 
 
 

 


