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                                              En av otaliga guidningar genom åren i Sundre. 

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. 

Bildmaterialet tillhör Sundregruppen, om inte fotografens namn specifikt nämns. 

 

Omslagsfoto: Per Smitterberg  
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Föreningsinformation. 
Det är bara att beklaga att du fått vänta på detta nummer av Staingylpen. Tanken var att nr 1 skulle ha 
kommit ut direkt efter att vårsäsongen avslutats, men så blev det inte… tiden gick och till slut fattade vi 
beslutet att ge ut ett dubbelnummer efter att höstens begivenheter var över. 

I detta nummer finns rapport från både vår- och höstsäsongen 2019 och inbjudan till årsmöteshelg m.m. 

Betala medlemsavgiften.

Medlemsavgifter inbetalas på föreningens PlusGiro  45  97  36  -  5. Medlemsavgiften för 2020 är 300 
kronor för aktiva medlemmar och 100 kronor  för  stödmedlemmar.  Då ingår  en elektronisk  version av  
Staingylpen. Vill du ha en papperskopia får du lägga till 50 kr.  Om du är  osäker  på om du har  betalat  
medlemsavgiften kan du kontakta kassören. Ditt medlemskap är viktigt! 

Delta verksamheten.

För att delta i verksamheten kontakter man Lasse (lars.eriksson@gotland.se eller 0707-87 53 97). Även 
om man aldrig har tidigare har varit med vid ringmärkning kan man vara med, det finns erfaren personal 
på plats som kan lära dig hur man gör. 

Om man vill se när det är störst behov av hjälp kan man kolla bokningsläget på 

http://www.sundrefagelstation.se/bokning.html 

 

2019 hade vi tre mål, förutom att genomföra den standardiserade verksamheten. 

Dels att försöka följa utvecklingen av höksångarna i Sundre socken genom att fånga och ringmärka de 
stationära paren, försöka följa upp häckningsframgången och jämföra med den inventering som Thord 
Fransson m.fl. gjorde för drygt 10 år sedan. Ungefär 40% av alla höksångare som ringmärkts i Sverige har 
fått sin ring just i Sundre. Det är en art som minskat under de senaste åren och är därför extra viktig att 
följa upp. Vi nådde en bit på vägen och samlade in kunskaper om tidigare och nuvarande 
häckningsplatser. Nästa år satsar vi på att märka alla socknens höksångare! 

Dels att delta i det tajgasångarprojekt som genomförs nationellt för att försöka komma fram till var de 
tusentals tajgasångare som ses i landet hör hemma rent geografiskt. Genom blod- och fjäderprov är det 
möjligt att få fram deras ursprung. Tyvärr visade sig att det tog tid att få alla tillstånd för provtagning, så 
projektet sköts upp ett år, vilket var synd eftersom vi fångade 3 tajgasångare… 

Och dels slutligen en storsatsning i oktober/november för att försöka märka gråsiskor.  De senaste årens 
invasioner har ju även noterats på ön, men vi vet inte var dessa små grå kommer och vart de tar vägen. 
Märkning skedde alla helger i oktober och tre helger i november. Det blev ingen invasion i år, så det blev 
inte så många siskor, men en hel del annat… Läs mer i höstrapporten. 

2020  har  vi  ett  mål  till,  att  tidigarelägga  vårsäsongen  med  start  18  april  för  att  utröna  om  teorin  
stämmer att vissa arter tidigarelagt sin flyttning. 

God läslust och välkommen till Sundre och välkommen att stötta en viktig verksamhet! 

 

Bimbi Ollberg/Ordförande 
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Inbjudan till årsmöteshelg. 
Boka in helgen 27 - 29 mars om  du  vill  komma.  Det  går  också  bra  att  komma  tidigare  som  vanligt,  efter  
överenskommelse. 

Pris för det hela är 250 kronor per natt/person för logi och 100 kronor/person för mat (frukost - middag - 
frukost). Ev. kvällsmat på fredag och lunch lördag/söndag ansvarar var och en för. 

För er som bara vill närvara vid middagen kostar det 50 kronor. 

Du är jättevälkommen att delta - anmäl dig till Lars Eriksson (lars.eriksson@gotland.se) eller via 
telefon 0707- 875 397, senast 15 mars. 

Vi hoppas att se många av er till en trevlig helg! Schemat för helgen är som följer: 

Fredag:  

Incheckning på Holmhällar. 

Lördag:  

08:00 Start på artracet. 

14:00 Avslutning artracet, artgenomgång och fika. 

16:00 Årsmöte. 

18:00 Middag. Med efterföljande program (bildvisning o gemenskap) 

Söndag:  

Städning, utcheckning. 

Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen. 

           
                                            Välkommen att uppleva soluppgångar i Sundre!  

Kallelse till årsmöte i Sundregruppen. 
Alla medlemmar i Sundregruppen kallas härmed till föreningens årsmöte blir lördag den 28 mars 
klockan 16:00 på Holmhällar, Vamlingbo. 
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Sundregruppens verksamhet våren 2019 
 

   

Inledning 
Ringmärkningsverksamheten under vårarna har skett vid Hoburgsklippan sedan 1999. Våren 
2019  blev  en  ganska  annorlunda  säsong  i  Sundre.  Efter  den  mediokra  hösten  2018,  som  vi  
trodde berodde på ett dåligt häckningsresultat p.g.a. torkan förra sommaren, blev årets 
vårsäsong en succé. Antalsmässigt en av de bättre vårarna någonsin! Flera arter nådde långt 
över medelfångst för de senaste tio åren. Men det finns dystra undantag . . .  
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Fågelstationen  var  bemannad  45  dagar  mellan  24  april  och  8  juni  och  drygt  20  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. 
Under de första dagarna i slutet av april var tillgången på fågel så god att märkningen fortsatte 
fram till kl. 13-tiden.  Efter en kall period i mitten av april lyckades vi pricka in den sista 
sträcktoppen på både rödhake, gärdsmyg och kungsfågel. I statistiken har fåglar som ringmärkts 
efter timme 10 lagts in i kolumnen ”övrig märkning”. 

Personalsituationen var lite bättre den här våren än de två senaste, men Lasse fick jobba 
ordentligt för att få personal till den sista veckan. I år var det svårast att hitta ringmärkare, 
assistenter fanns det ganska gott om hela våren.  

Även den här våren var antalet besökare rekordhögt (flera dagar med mer än 50 besökare!), 
guidningarna ganska många och intresset för fågelskådning i stort och vår verksamhet i 
synnerhet tycks glädjande nog öka. Det märks även på antalet följare och kommentarer på 
Sundre fågelstations Facebook-sida.   

Under vårsäsongen 2019 fångades och märktes 3270 fåglar. Av dessa märktes 3038 i den 
standardiserade märkningen och 232 i övrig märkning. Våren 2018 märktes 1942 fåglar och 
snittet under de 20 säsonger som vårmärkningen skett vid Hoburgen är 1948 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 1993 fåglar under en vårsäsong, medan efter 2008 har vi 
hela 7 säsonger med mer än 2000 fåglar, 

Ser man till statistiken så finns det några glädjande saker. De flesta arter håller ställningarna, 
trots de miljöförändringar (global uppvärmning, ökande jakttryck runt medelhavet, växande 
Sahara m.m.) som påverkar såväl häckning, flyttning som övervintring. En del arter fortsätter att 
öka i antal (bl.a. gransångare), medan vissa andra minskar (bl.a. höksångare). Fångsten från år 
till år påverkas ju också av väder och vind och denna vår var vädermässigt rätt annorlunda – 
blandat med vindar från mestadels ostsektorn i början av säsongen och sedan från västsektorn. 
Värme var det sällan gott om, ännu i slutet av maj var det mössa och vantar och långkalsonger 
på. Kanske är vädret anledningen till att t.ex. ytterst få törnskator fångades och de som märktes 
dök upp extremt sent. Konstigt nog fångades ändå ett stort antal fåglar med östligt ursprung 
under andra halvan av maj, lundsångare, mindre flugsnappare, busksångare m.m. Troligtvis har 
detta samband med en luftström från långt i sydost som även ”flög” in en gulgrå sparv. 

                            
                                                                   Vinge av busksångare 
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April 
Den 24 april sattes näten upp enligt standardplacering. Förväntningarna på vårens fångst var 
ganska  låga,  med  tanke  på  att  förra  sommarens  torka  och  svaga  höstfångst.  Våren  var  dock  
tidigt, men stannade av helt i mitten av april då kylan återkom, vilket gjorde att fångade 
ovanligt många rödhakar, gärdsmygar och kungsfåglar, men även flera andra arter fångades i 
större antal än normalt. Dessutom hamnade 228 fåglar i kolumnen ”övrig märkning” eftersom 
de fångades efter timme 10.  

Vårsäsongen inleddes med klart till halvklart väder och växlande måttliga-friska vindar, 
mestadels från ost-sektorn.  

Totalt märktes 1413 fåglar (1185 i den standardiserade märkningen. 2018 fångades 294 fåglar!) 
under de sex aprildagarna. De tre mest märkta arterna under den första veckan var rödhake 
(537 + 177), kungsfågel (297 + 11), lövsångare (84 + 4) och gärdsmyg (76 + 5). Bland ovanligare 
fåglar i näten kan noteras en härfågel den 30 april, stationens andra, en tidig blåhake samma 
dag och en svart rödstjärt, även den samma dag. 

I fält gjordes en del intressanta observationer i socknen: minst 3 härfåglar, 2 aftonfalkar, en 
vitgumpad buskskvätta (av rasen hemprichii) som höll till strax intill märkområdet den 29 april 
och två citronärlor som höll till i en liten pöl ute på Barshageudd några dagar. Som vanligt fanns 
en gulhämpling stationär i området hela säsongen.                                                                  
 
Maj 
Maj månad inleddes med 
växlande väder med både friska 
vindar och svaga, framförallt från 
sydväst under den fösta veckan. 
Sedan vände vinden till ost igen. 
Resten av maj var 
högtrycksbetonad  med  klart  -  
halvklart väder och svaga till 
måttliga vindar främst från 
sydväst. Sammantaget en torr och 
sval period, med lite fågel i början 
och  mer  fågel  andra  delen  av  
månaden. 

Totalt fångades 1728 fåglar, varav 
1724 fåglar i den standardiserade 
märkningen och 4 fåglar i övrig 
märkning. Bland dessa finns en ny 
märkart för fågelstationen då 
Patrik Wildjang sprang ifatt en 
tranunge!  

 

 

                
Stationens första märkta trana 
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Av lite ovanligare arter i 
den standardiserade 
fångsten kan nämnas 
stationens fjärde  
sydnäktergal den 22 maj, 
en ortolansparv den 11 
maj, en busksångare den 25 
maj och glädjande hela 12 
blåhakar. Att vi dessutom 
fångade två nattskärror och 
ytterligare två svarta röd-
stjärtar och hela 21 mindre 
flugsnappare var också kul.  
 

                              Ortolansparv 

 

I fält observerades ganska många udda arter: en kornsparv sjöng i området i början av månaden 
och en dvärgkanadagås rastade på Rivet den 4 maj, en hona stäpphök visade upp sig den 5 maj, 
en tundratrut stod på Rivet den 17 maj tillsammans med några kaspiska kusiner. Den 17 maj 
kommer att gå till historien. Jörgen Petersson hittade Sveriges första gulgrå sparv vid 
märkområdet. Fågel var dessutom snäll och stannade kvar i tre dagar vilket möjliggjorde att 
drygt 1200 fågelskådare från när och fjärran hann se den. Tidvis var det riktigt trångt på 
grusvägen vid branten, för att inte tala om hur det såg ut på parkeringen. 

 
                                                            Sveriges första gulgrå sparv   
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De 19 maj hittades en svarthakad buskskvätta och de första lundsångarna dök upp (6 st märktes 
och minst 20-25 passerade området fram till början av juni). Den 20 maj sågs en ny citronärla 
och  den  21  maj  hördes  den  första  av  flera  busksångare  (en  märktes  den  22  maj).  2  biätare  
passerade Skoge den 22 maj och ytterligare en stund senare. En vitnäbbad islom sågs flyga 
norrut den 29 maj och några sommargyllingar hördes och sågs under senare delen av maj. 

Ännu en ortolansparv sågs och hördes sjunga den 23 maj (skönt att fransmännen inte ätit upp 
alla ännu). Glädjande nog verkar hornuggla häcka i socknen i år igen och kanske även turkduva, 
då två ex av den senare sågs under större delen av maj. Röda glador sågs under hela månaden 
vilket indikerar på häckning någonstans i närheten. 
Lite udda var den pärluggla som spelade hela maj månad strax nordost om Muskmyr (den 
spelade fortsatt hela juni!).  

Under några dagar i mitten av månaden vällde det in vitkindade gäss på väg mot Sibirien. Ingen 
räknade, men uppskattningen är att det rörde sig om minst 100.000. 

      
                                                                 Sydnäktergal – 2k fågel 

Juni 
Vårsäsongens  sista  vecka  dominerades  av  halvklart  och  lite  varmare  väder,  svaga  SV  eller  V-
vindar. Då vårflyttningen närmar sig slutet för de flesta arter bör man visserligen inte förvänta 
sig alltför höga antal i  fångsten, men totalt fångades 129 fåglar (våren 2018 endast 64 fåglar). 
(2014 märktes hela 414 fåglar, 2015 endast 74, 2016 216 fåglar, 2017 156 fåglar). I topp hittar vi 
något överraskande härmsångare (18) som ”god” tvåa kom lövsångare (12 ex), och som trea 
kom ärtsångare (10 ex). Två lundsångare och två mindre flugsnappare var det mest intressant i 
protokollen de här dagarna.   

I fält sågs ytterst få udda fåglar. En smalnäbbad simsnäppa passerade norrut den 2 juni och vår 
vän gulhämplingen höll oss sällskap hela perioden.   

Ringmärkningen totalt  
Under vårsäsongen märktes alltså 3038 fåglar av 60 arter, förutom de 232 som märktes i övrig 
märkning. Förra året fångades 1929 fåglar av 55 olika arter (2017 blev det 2042 fåglar av 51 
arter). Många arter märktes i ganska normala antal denna vår. 

Mindre  kul  var  att  lövsångarna  återgick  till  den  trend  som  upplevts  under  många  år  med  en  
nedåtgående fångstantalskurva. Det sägs att den skulle ha minskat rejält i framförallt landets 
norra delar, och förra sommarens torka kanske påverkade att slutsumma bara blev 657 märkta 
(förra året blev det 843 ex och medelvärdet för de senaste tio åren är 740 ex). Kusinen 



Staingylpen 1/2-2019 

11 
 

grönsångare hade däremot en bra vår med hela 36 märkta (medel är 13!). Även härmsångare 
och rödstjärt fångades i större antal än normalt.  

Av våra fem Sylviasångare hade alla förutom svarthätta en mycket dålig höststatistik (på flera 
stationer), men det var faktiskt endast trädgårdssångare som inte kom upp över medelantalet 
för de senaste 10 åren nu i vår. Resten har märkts i stabila eller betydligt högre antal under den 
gångna säsongen. Se separat tabell. 

 
                                 En svartvit flugsnappare kan se ut lite hur som helst, 2k hane 

Av våra fyra arter flugsnappare har mindre-, halsbands- och svartvit flugsnappare märkts i antal 
som ligger över genomsnittet, medan den grå kusinen hamnar under genomsnittsfångsten de 
senaste 10 åren (se tabell nedan). Antalet ringmärkta halsbandsflugsnappare vid Hoburgen har ju 
ökat under de senaste åren, vilket kan sättas i relation till att det mellan åren 1999 och 2009 aldrig 
märktes fler än 10 halsbandsflugsnappare på en vårsäsong. Denna vår blev det något färre ex av 
Gotlands  landskapsfågel  då  ”endast”  20  ex  fångades  (medel  för  de  senaste  tio  åren  är  19  ex).  
Glädjande nog kan konstateras att den häckande populationen i projektområdena på södra 
delarna av Gotland ökar. En anledning till att vi fångare färre i vår kan vara att de anlände extremt 
tidigt, de första rapporterades redan kring 15 april!  

En fågel som haft det kämpigt och minskat i landet generellt är blåhaken. 2015 fångades inte en 
enda  blåhake  i  Sundre  och  2016  fångades  endast  4  ex.  2017  överraskade  med  hela  14  ex  men  
förra våren var vi tillbaka i de negativa siffrorna igen, endast 5 ex. Överraskande nog märktes hela 
13 ex denna vår och de flesta anlände oerhört koncentrerat (4 st den 14 maj och 7 st den 15 maj), 
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den  första  var  däremot  extremtidig  och  anlände  redan  den  30  april.  Ett  stort  antal  sågs  i  fält.  
Genomsnittet för de senaste tio åren är 5 ex.  

Tabell 1: Fångsten av vissa arter under 2019-2019 

Art 2019 Medel 
09-18 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Rödstjärt 108 92 147 66 68 44 145 97 108 82 114 48 
Stenskvätta 7 6 7 4 3 10 2 12 5 7 1 6 
Härmsångare 78 63 48 116 55 34 101 67 59 40 59 53 
Höksångare 3 7 6 10 3 1 5 8 5 3 16 10 
Ärtsångare 306 202 248 182 181 105 254 220 217 92 297 225 
Törnsångare 114 95 82 64 75 43 121 147 90 59 114 151 
Trädgårdssångare 50 61 60 40 44 22 96 139 38 24 107 41 
Svarthätta 107 82 61 88 53 68 87 122 87 73 138 42 
Grönsångare 36 13 13 7 7 11 21 29 15 4 16 5 
Gransångare 87 62 56 93 56 98 53 38 55 85 56 34 
Lövsångare 657 740 843 734 858 593 1166 523 766 512 786 627 
Kungsfågel 314 19 2 4 75 50 2 18 3 29 5 6 
Grå flugsnappare 22 35 28 31 27 11 45 84 54 12 42 14 
Mindre flugsnappare 23 13 18 17 22 6 22 27 7 2 12 1 
Halsbandsflugsnappare 20 19 24 44 13 12 33 6 34 8 18 1 
Svartvit flugsnappare 44 36 45 27 28 27 45 78 36 11 51 15 

                    
                  Dataläggning pågår… 

 
Övrig märkning 
232 fåglar fångades utanför den standardiserade märkningen, dels 229 fåglar i samband med 
förlängd märkning i märkområdet, dels en tranunge och två starungar.  
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Kontroller och återfynd 

Kontroller 

Med jämna mellanrum kontrollerar vi fåglar som ringmärkts någon annanstans. Från 
Ringmärknings-centralen har vi inte ännu fått några rapporter om de fåglar vi kontrollerade i 
våras. 

En spanskmärkt svarthätta den 21 maj och en norskmärkt lövsångare 23.5 

Från tidigare har vi fått besked om två fåglar vi kontrollerat: 

En blåmes, märkt som bounge på Faludden den 3 juni 2018, kontrollerades i Sundre den 21 
augusti  2018  (79  dagar  efter  märkning  och  15  km  från  märkplats)  och  ytterligare  en  blåmes, 
också den märkt som bounge på Faludden den 4 juni 2018, kontrollerades i Sundre mellan den 
7-21 augusti 2018. 
 

 

Återfynd  

Även ett antal av våra märkta fåglar har kontrollerats/hittats av andra: 

En törnsångare, märkt den 15 maj 2017, i Sundre kontrollerades av ringmärkare i Hangö, 
Finland den 31 maj 2018 (1 år och 16 dagar efter märkning och 426 km från märkplats). 

En udda fågel är en trädgårdssångare, märkt den 22 maj 1994 i Sundre, som kontrollerades den 
13 september 1995 (1 år och 114 dagar efter märkning och avståndet är 2472 km) och 
rapporten kom oss till del i våras!  

En koltrast, märkt den 5 juni 2016 i Sundre, kontrollerades via foton (!) den 15 april i år i 
märkområdet (2 år och 314 dagar efter märkning).  
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Ett antal unga halsbandsflugsnappare märkta i Sundre har kontrollerats som häckande i något 
av holkprojekten på södra Gotland 

- En märkt i Sundre 11 augusti 2017 kontrollerades som häckande hona i holk den 28 maj i 2018 
i Fide (290 dagar efter märkning och 21 km från märkplats).  

-  En  annan,  märkt  den  2  september  2017  som  ungfågel,  kontrollerades  som  häckande  hona  
också i Fide den 2 juni 2018 (273 dagar efter märkning och 22 km från märkplats).  

- En, denna gång en riktig gamling, märkt den 13 augusti 2010 i Sundre kontrollerades som 
häckande hane på Faludden den 9 juni 2018 (7 år och 301 dagar efter märkning och 16 km från 
märkplats).  

- En märkt den 22 augusti 2015 i Sundre kontrollerades som häckande hane i Fide den 7 juni 
2018 (2 år och 290 dagar efter märkning och 22 km från märkplats).  

- En märkt den 11 augusti 2015 i Sundre kontrollerades som häckande hona i Grötlingbo den 26 
maj 2018 (2 år och 289 dagar efter märkning och 26 km från märkplats). 

- En märkt den 11 augusti 2017 i Sundre kontrollerades som häckande hona i Fide den 28 maj 
2018 (290 dagar efter märkning och 21 km från märkplats). 

Spännande egna kontroller 
Ett av syftena med ringmärkning är ju att göra en miljöövervakning (följa ökning/minskning), 
försöka utröna hur gamla fåglar kan bli, hur de flyttar men också ortstrohet. Många fåglar som 
fångas i Sundre härstammar från nordost (Finland och Ryssland), men vi fångar också en hel del 
lokala fåglar. I våras gjordes ett antal intressanta kontroller av gamla bekantingar. 

En sädesärla som märktes 4 juni 2015 som 2k hane (född 2014) kontrollerades den 25 april. 
Tillsammans med vår  vän som ännu förra året  var  vid liv  och är  märkt  2010 (inte fångad i  år,  
men kontrollerad även 2014, 2015 och 2017, men den lär väl ha funnits på plats övriga år 
också) indikerar de en mycket stark ortstrohet.  

Tio av ”våra egna” ärtsångare har kontrollerats i vår, 2 ex märkta 2016, 4 ex märkta 2017 och 4 
ex märkta 2018. 

Fem av ”våra” lövsångare har kontrollerats, 3 ex märkta 2017 och 2 ex märkta 2018. 

Dessutom har 3 ”gamla” koltrastar, 1 törnsångare och en stenskvätta kontrollerats. 

Övrigt/Forskning 
Vi har länge samtalat om att göra ”mer” av vår ringmärkning. Sammanställningar av vår- och 
höstfångsten har gjorts, men vi ha haft svårt att hitta andra utvecklingsområden. Under ett 
antal år har vi haft täta besök av forskarna som håller på med holkprojekten på Södra Gotland. 
De sysslar med ren basforskning (ringmärkning av ungar och de häckande fåglarna), men även 
med avancerad forskning kring bl.a. färgseende, färgsättningen av fjädrarna hos fåglar och 
reflektering i olika ljusförhållanden. Vi har samarbetat med några av forskarna och här är 
resultatet av analyser av två fjädrar, en blå halsfjäder hos blåhake och en röd bröstfjäder hos 
hämpling.  
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Under alla år verksamheten har pågått har vi även följt fåglarnas ruggningsmönster. 
Ruggningen varierar ju mellan olika arter och artgrupper.  Så kallade ruggkort skrivs på alla 
adulta fåglar. 
 

   
         Stjärtteckningen hos en 2k hane av mindre flugsnappare 

I sommar hade vi tänkt följa de lokala höksångarna i Sundre. Hälften av alla höksångare som 
ringmärks i Sverige får sin ring just i Sundre och varje år häckar några par i socknen. Tyvärr var 
slutet av juni både blåsig och regnig så projektet fick läggas på is (ett ganska arbetskrävande 
arbete med röjning och märkning). Syftet är att just leta efter avvikande ruggningsmönster och 
även följa populationen på sikt. Det är ju en art som minskat rejält i hela landet. 
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Likaså kommer vi i början av hösten satsa lite extra på att ta biometriska mått på de fåglar som 
har sitt ursprung på Gotland. Detta för att försöka kolla om häckningen startat tidigare än 
normalt. Teorin är ju att vissa arter tidigarelagt sin ankomst som ett resultat av att klimatet 
blivit varmare. Nästa vår startar märkningen en vecka tidigare (18 april) för att så småningom få 
liter statistik på eventuellt tidigarelagd ankomst. 

Till  hösten  kommer  vi  också  att  jobba  lite  extra  med  gråsiskor  efter  att  vi  avslutat  den  
standardiserade märkningen. De senaste åren har ju Sverige från mitten av oktober invaderats 
av de små grå, men ingen har någon koll på hur rörelserna på Gotland har sett ut. Det ska vi 
ändra på.  

 
                    En 3k+ hane gråsiska 

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). Du kan också följa vår verksamhet under märksäsong på 
vår  hemsida  (www.sundrefagelstation.se) eller på vår Facebook-sida (www.facebook.com/ 
sundrefagelstation). 

Vi tackar alla som är stödmedlemmar för ert stöd och hoppas att ni upplever att vår verksamhet 
är just ”vår” gemensamma. Välkommen att vara med i verksamheten (hör av er till Lasse 
Eriksson)!  

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 och protokollen när det varit 
ont om personal, för att inte tala om all smörgåstårta och kunskap du bjudit på. 
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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 nya spännande upptäckter. 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.  

 
Bimbi Ollberg 
Burs, Ammunde 417 
623 49 Stånga 
bimbiollberg@hotmail.com 

 
                                                              Fåglar sjunger i branten… 

  
I Sverige har man ringmärkt fåglar sedan 1911. Totalt har det fram t.o.m. 2018 ringmärkts 
ca 15.1 miljoner fåglar. 2018 märktes 311.000 fåglar, varav ca 259.000 i nätfångst och 
52.000 boungar. 

Totalt finns det 186.000 återfynd från olika delar av världen. 

Syftet med ringmärkningen är dels miljöövervakning, dels populationsövervakning och dels 
studier av fåglarnas flyttningsvanor och övervintring.  
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Tabell 2: Vårens märkning 

Vårens totala märkning April Maj Juni Totalt 
standard 

Övrigt Total 

Trana 0 0 0 0 1 1 

Sparvhök 0 1 0 1 0 1 

Gök 0 1 0 1 0 1 

Nattskärra 0 2 0 2 0 2 

Härfågel 1 0 0 1 0 1 

Göktyta 1 2 0 3 0 3 

Större hackspett 1 0 0 1 0 1 

Sånglärka 0 0 2 2 0 2 

Ladusvala 0 4 0 4 0 4 

Trädpiplärka 2 0 0 2 0 2 

Gulärla 0 1 0 1 0 1 

Sädesärla 2 3 2 6 1 8 

Gärdsmyg 76 20 2 98 5 103 

Järnsparv 2 3 1 6 0 6 

Rödhake 537 122 3 662 177 839 

Näktergal 0 19 6 25 0 25 

Sydnäktergal 0 1 0 1 0 1 

Blåhake 1 12 0 13 0 13 

Svart rödstjärt 1 2 0 3 0 3 

Rödstjärt 12 92 6 105 4 109 

Buskskvätta 1 0 0 1 0 1 

Stenskvätta 1 3 3 7 0 7 

Koltrast 8 13 4 25 1 26 

Björktrast 1 2 5 8 0 8 

Taltrast 23 9 0 32 11 43 

Rödvingetrast 2 0 0 2 0 2 

Gräshoppsångare 0 4 0 4 0 4 

Sävsångare 0 4 0 4 0 4 

Busksångare 0 1 0 1 0 1 

Kärrsångare 0 4 7 11 0 11 

Rörsångare 0 1 2 3 0 3 

Härmsångare 0 60 18 78 0 78 

Höksångare 0 0 3 3 0 3 

Ärtsångare 12 287 7 306 1 307 

Törnsångare 0 107 7 114 0 114 

Trädgårdssångare 0 45 5 50 0 50 

Svarthätta 14 83 10 107 1 108 

Lundsångare 0 4 2 6 0 6 

Grönsångare 10 26 0 36 0 36 
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Gransångare 57 30 0 87 9 96 

Lövsångare 84 565 12 657 4 661 

Kungsfågel 297 17 0 314 11 325 

Grå flugsnappare 0 22 0 22 0 22 

Mindre flugsnappare 0 21 2 23 0 23 

Halsbandsflugsnappare 6 14 0 20 0 20 

Svartvit flugsnappare 12 29 1 43 1 44 

Svartmes 2 2 0 4 0 4 

Blåmes 2 0 0 2 0 2 

Talgoxe 2 4 1 7 0 7 

Törnskata 0 6 0 6 1 7 

Nötskrika 1 0 0 1 0 1 

Stare 0 2 0 2 2 4 

Bofink 4 38 7 49 0 49 

Bergfink 1 1 0 2 0  2 

Grönfink 0 2 4 6 0 6 

Hämpling 12 24 8 44 1 45 

Rosenfink 0 3 0 3 0 3 

Gulsparv 1 6 1 8 1 9 

Ortolansparv 0 1 0 1 0 1 

Sävsparv 1 1 0 2 0 2 

Summa 1 185 1 724 129 3 038 232 3 270 

 
Sundregruppens verksamhet hösten 2019 
 

Inledning 
2019 blev ett sammantaget ett ganska normalt år vad gäller antal ringmärkta fåglar i Sundre. 
Under  vårsäsongen  fångades  och  märktes  3270  fåglar,  vilket  är  en  mycket  hög  summa  och  
under höstsäsongen 1684 fåglar, vilket är en mycket låg summa. Detta ger en totalsumma på 
4954 märkta fåglar (2018 blev det 3864 fåglar). Snittet för de senaste 10 åren (2009-2018) är 
5010 fåglar (högsta årssumman var hela 7207 märkta 2008 och lägsta 4096 märkta fåglar 2011). 
I totalsumman ingår inte kategorin ”övrig märkning” (232 fåglar under våren och 1151 i 
samband med Sundregruppens hösthelger i oktober/november). Sammanlagt märktes alltså 
2835 fåglar under hösten och totalt 6105 under hela året.  

Totalt sett har det t.o.m. 2019 märkts drygt 252.000 fåglar i Sundre av 159 arter. Därutöver har 
4 raser som varit eller kanske kommer att bli arter märkts (”rödsångare”, sibirisk gransångare, 
brunsiska och snösiska). Syftet med verksamheten har länge varit att följa utvecklingen hos den 
s.k. tropiska flyttarna. Verksamheten pågår därför under dessa arters huvudflyttningsperioder, 
vårmärkningen från 25 april till 8 juni och höstmärkningen från 25 juli till 15 september. Fr.o.m. 
nästa vår tidigareläggs starten till den 18 april för att utröna om teorin att vissa arter 
tidigarelagt sin flyttning. 
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Verksamheten bygger helt på ideella 
krafter. Bemanningen i verksamheten 
under hösten löste sig efter många om och 
men.  

Även  denna  höst  har  vi  haft  ett  antal  
guidningar av både grupper och enskilda, 
en viktig förutsättning för vår verksamhet. 

Vi måste fortfarande konstatera att 
behovet av fler assistenter och även 
ringmärkare är stort. 

 

 

 

 
                   Paus efter höstens bästa dag med 311 
märkta fåglar… tack ni som hjälpte till (dagen var 
eg. assistentfri!) 

Höstens verksamhet 
Hösten  2019  i  Sundre  kommer  som  sagt  också  att  gå  till  historien  som  en  svag  höst,  sett  till  
antalet ringmärkta fåglar. Höstens totala märksiffra i den standardiserade märkningen blev 
1684 fåglar, jämfört med toppåret 1990 då hela 5342 fåglar märktes under hösten (2018 blev 
det 1935 fåglar).  

Efter en varm och torr sommar, dock inte lika extrem som sommaren 2018, var frågan givetvis 
hur fåglarna klarat av häckningen och om förra årets dåliga häckningsresultat inneburit att det 
var färre som gått till häckning. Det visade sig att vissa arter klarat sommaren bra, medan andra 
betydligt sämre. Det som föranledde att hösten blev så pass svag som den blev beror sannolikt 
mest på vädret under sommaren och färre häckande och framförallt på att höstens väder var 
extremt. Början av säsongen var det många bra sträcknätter med lugnt väder då fåglarna inte 
gick ner vid Hoburgen och senare delen av hösten var mycket blåsig med sämre och t.o.m. usla 
fångstförhållanden. 

Av udda märkarter kan nämnas en lundsångare, en art som vi fångar regelbundet på våren men 
inte så ofta på hösten och antalet grönsångare som närmade sig rekordsiffror. 

Många var dagarna då det blåste ganska friskt eller regnade och endast ett begränsat antal nät 
(eller inga nät under en begränsad tid på morgonen) kunde användas.  En dag (27 augusti) fick 
verksamheten helt ställas in p.g.a. att det inte fanns någon märkare. I slutet av säsongen kände 
vi av orkanen Dorian som drabbade USA strax innan. Den 15 september blåste det t.ex. full 
storm i nätområdet (22-24 m/s) och det gick inte att stå rak, än mindre ha uppe några nät. Rätt 
skönt att inte behöva plocka in alla nät just den dagen. Näten fick nämligen stå kvar fram till 
oktoberhelgerna. 
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Tabell 3-5: Vädret under höstarna 2017 – 2019 

 

                                                                                        
 
        

                            
   

Juli 

Årets höstsäsong inleddes med ostliga vindar och varmt väder. Vinden varierade från obefintlig 
till frisk.                  

224 fåglar märktes (2018 blev det 208 fåglar) med för ovanlighetens skull åter ärtsångare i topp 
(58) och lövsångare först som god tvåa (48) och något överraskande grönsångare som trea (37). 
Lundsångare tillhör de ovanligare märkarterna i Sundre, men en ungfågel fick en ny glänsande 
ring redan i början av säsongen. 

I fält noterades en spelande vaktel i Dalen, 4 ägretthägrar som sträckte söderut vid Muskmyr 
och sist men inte minst upptäckes under säsongens första dag en alpjärnsparv som stannade 
bakom Hoburgsklippan säsongen ut (på plats i alla fall till slutet av oktober!). Man kan ju undra 
när den dök upp? Spännande nog var den snäll och lät sig följas på nära håll och hela 
ruggningen kunde fotodokumenteras. Mer än 1000 fågelskådare och naturvänner, från när och 

År Juli Aug Sept Höst 
Dagar 7 31 15 53 
2017 19.6° 18.3° 15.0° 17.5° 
2018 27.6° 21.3° 17.7° 21.1° 
2019 22.6° 20.2° 16.9° 19.6° 
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fjärran, fick se denna lilla juvel. Tillsammans med den gulgrå sparven i våras lär detta vara en av 
de mest betittade fåglarna på ön någonsin. 

            
                                                   Höstens begivenhet – en alpjärnsparv (Foto: Jörgen Lindqvist) 

Augusti 

Augusti inleddes med fortsatt ostliga vindar, nu svaga och med kortbyxväder. Den 7 augusti vände 
det hela och vindar från väst- och sydvästsektorn dominerade. De första dagarna var vindarna svaga 
men ökade snart till måttliga och friska med ytterst få märkta fåglar som följd. Först den 20 augusti 
lugnade vindarna ner sig några dagar, vred mot sydost och den 25 noterades höstens bästa märkdag 
med 311 märkta (en dag utan assistenter!). Den 27 augusti fick märkningen ställas in då vi saknade 
märkare. Sen tog vinden i igen och sydvästvindarna dominerade.    

1 117 fåglar märktes (2018 blev det 945 fåglar) under månaden, nu med ordningen återställd och 
lövsångare i topp (433), följd av ärtsångare (152) och svartvit flugsnappare (94). En göktyta och en 
svart rödstjärt fångades och märktes. Grönsångarna fortsatte att överraska och 43 ex märktes. 

I fält noterades en familj rödglada (som mest 6 ex), en citronärla flög förbi den 25 och följdes snart 
av en forsärla. Höstens första ängshök dök upp samma dag vid Muskmyr. Den 29 observerades även 
en fjällpipare som flög över märkområdet.  
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September 

Perioden bestod av 12 dagar med måttliga-friska sydvästvindar, 2 dagar med lugnt väder och 
säsongen avslutades den 15 september med storm (22-24 m/s!) så ingen märkning blev av den 
dagen. 

Totalt märktes endast 343 fåglar (2018 blev det 782 fåglar), med lövsångare i topp (75), rödhake som 
god tvåa (43) och svarthätta som trea (41).  

Bland de intressantare märkarterna kan nämnas hela 3 mindre flugsnappare (normalt relativt fåtalig 
under vår höstsäsong).  

I fält noterades ganska många intressanta arter: ännu en forsärla den 3.9, 1 2k hona stäpphök dök 
upp i Muskmyr samma dag och fick sällskap av en 2k hane två dagar senare. Hanen sträckte ut mot 
Öland den 7.9. Ön drabbades av en invasion av aftonfalk i början av september och 2 ex hittades vid 
Muskmyr  den  9-10.9.   De  följdes  av  ännu  en  den  13.9.  Den  9.9  fick  vi  skåda  ett  riktigt  drama  vid  
klippan. En stor fladdermus upptäcktes jagande nedanför masterna, men inte många minuter senare 
blev den en exotisk lunch åt en sparvhökshona, Den 10.9 flög en bredstjärtad labb förbi Rivet, 6 
ägretthägrar tog sikte på Öland och ännu en fjällpipare sågs över åkrarna. En hona stäpphök sågs den 
12.9 och den sista märkdagen (14.9) sågs en brun glada tillsammans med sina röda kusiner och en 
pilgrimsfalk.                                                     

Ringmärkning  

Sylvia-sångarna verkar ha haft det tufft även denna sommar. Alla våra traditionella sylvia-arter, 
förutom ärtsångaren, fångades i betydligt lägre antal än medel för de senaste 10 åren. Tuffast verkar 
törnsångaren ha haft, endast 85 ex märktes, medel de senaste 10 åren är hela 155. Lika illa var 
situationen för trädgårdssångare, endast 63 fåglar fångades (medel 164!). Ärtsångaren hade klarat 
sommaren lite bättre, 237 märkta jämfört med ett medel på 318. Höksångaren uteblev nästan helt 
och endast 2 ex märktes mot ett medel på 10. Svarthättan var hade också ett dåligt år, med endast 
60 märkta mot ett medel på 91. 

Muntliga uppgifter från såväl Ottenby som Falsterbo har talat om lika svaga fångstsummor på de 
stora stationerna. Även vår egen Johan Träff, som ju märker flugsnappare hemma i trädgården, 
märkte av en markant skillnad mellan olika ”bifångsarter”. Långflyttarna, grönsångare, lövsångare 
och trädpiplärka mer än fördubblades i antal jämfört med tidigare år, medan sylviorna halverades 
jämfört med snittet. 

Tabell 6: Jämförelse av ringmärkningsdata för sylvia-sångare höstarna 2009-2019 

 2019 Medel 
09-18 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Höksångare 2 11 8 1 3 3 15 7 7 16 21 27 

Ärtsångare 237 314 212 336 272 413 316 358 344 358 263 274 

Törnsångare  85 149 72 112 96 113 168 238 130 212 169 177 

Trädgårdssångare                63 160 96 171 112 78 158 147 247 163 348 78 

Svarthätta 60 102 114 100 112 122 89 104 87 91 118 81 
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Det verkar ha gått bättre med häckningen för phylloscopus-sångarna också. Grönsångaren märktes 
med  rekordantal  83  ex  (jämfört  med  ett  medel  på  63.8  för  de  senaste  10  åren).  Vår  karaktärsart,  
lövsångaren, hade också ett hyfsat år med 556 märkta, något fler än förra hösten (540), men medel 
för de senaste tio åren ligger på 661 och t.ex. 2012 märktes 919 ex).  

Gransångaren är en art som ökat markant i fångsten i hela Sverige. Vi märker av det på vårarna, 
medan vi missar höststräcket (som sker i slutet av september-oktober) och därför är gransångaren 
en raritet i höstfångsten (medel de senaste 10 åren är 2 ex!). 3 gransångare märktes. Även 
lundsångare är en raritet i fångsten på hösten och långt ifrån årlig. I år fångades en liten grön 
vingbandssångare. 

                    
                          Gransångare, gammal lövsångare och ung lövsångare… 

För flugsnapparna blev resultatet varierande denna höst. På Gotland pågår flera projekt med 
holkmärkning av halsbandsflugsnappare och beskeden från dessa var att årets häckning gick 
något bättre än förra året, men långt ifrån bra. Halsbandsflugsnapparna anlände ovanligt tidigt, 
men gick till häckning vid normal tidpunkt. Därför förväntades ett något bättre resultat för 
Gotlands landskapsfågel i märkprotokollen än förra året, och numera normala 52 ex märktes 
under hösten (jämfört med förra årets 35 ex), vilket är ganska exakt senaste årens medel (50). 
För den svartvita kusinen, som drastiskt minskat som häckfågel på Gotland, blev det också ett 
sämre år, med endast 108 märkta (2017 – 163 ex, 2018 – 124 ex och medel hela 178 ex). ”Våra” 
svartvita har sannolikt en östligare hemvist (Finland/Ryssland). Inga extremt långvingade 
svartvita fångades i höst (se diskussion i höstrapporten 2017).    

För den större grå kusinen blev det också ett uselt år, 47 märkta (medel 77). Tre mindre 
flugsnappare fångades, vilket är lite över snittet med medelfångsten (1.9). Fångsten av arten på 
våren har visserligen ökat totalt sett, men den är fortfarande en ovanlig höstart i näten (många 
av de som ses senare under hösten lär ha ett östligare ursprung).  

Tabell 7: Jämförelsedata av ringmärkningsdata för phylloscopus-sångare och flugsnappare 
höstarna 2009-2019 
 
 2018 Medel 

09-18 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Grönsångare 83 66 35 37 37 49 56 43 132 115 118 37 
Gransångare 3 1.8 2 2     1 1 4 1 0 4 2 1 
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Lövsångare 556 658 540 751 451 782 658 753 919 640 590 501 
Grå flugsnappare 25 74 84 83 76 61 103 74 53 75 81 54 
Mindre flugsnappare 3 1.9 1 2 1 0 2 3 3 1 5 1 
Halsbandsflugsnappare 52 58 36 59 25 49 69 80 132 56 40 32 
Svartvit flugsnappare 108 175 124 163 141 138 162 198 326 143 313 41 

                

Övrig märkning - senhöst 

Under alla helger i oktober och de tre första helgerna i november gjordes en storsatsning på att 
försöka fånga bl.a. gråsiskor. De senaste åren har ju stora mängder gråsiskor observerats och 
ringmärkts i Sverige, men vi har ingen riktig koll på hur det ser ut på Gotland. Därför gjordes ett 
riktat försök med hjälp av inspelat lock att fånga dessa vackra små grå.  

Ett 20-tal personer deltog i Sundregruppens hösthelg första helgen i oktober, som omfattade 
såväl märkning, fågelskådning, bildvisning och allmän god samvaro. De övriga helgerna var ett 
drygt tiotal personer involverade i fångsten. Johan Träff satt alla dagar som sekreterare! Tack!  

1988 gjordes senaste en storsatsning under senhösten då märkning pågick från i stort sett 
dagligen från 16 september t.o.m. 30 oktober. Då hade man även nät i branten och fångade 
hela 8105 fåglar! 4901 av dem var kungsfåglar, men man lyckades även märka 1 blå kärrhök, 26 
sparvhökar, 3 tornfalkar, 1 stenfalk, 1 skogsduva, 1 turkduva, 4 hornugglor, 1 
kungsfågelsångare, 2 tajgasångare, 10 varfåglar, 24 gråsiskor (utan att använda lockläte) och 
som kronan på verket en brokig kardinal (Sveriges hittills enda märkta). 

   
                    Höstens kungsfågelsångare         En av höstens tre tajgasångare 

Det var alltså med spänning vi drog upp näten under hösthelgerna. Vindarna var lite för starka 
några  av  dagarna,  det  regnade  nån  dag,  men  det  blev  en  del  bra  dagar  också.  Förutom  de  
märkta fåglarna kontrollerade vi ett antal blåmesar märkta inom något av holkprojekten på ön 
och två litauiskmärkta talgoxar. Riktigt lika höga summor som 1988 kom vi som sagt inte upp i 
denna höst, men 1151 fåglar märktes. Av den massiva invasionen av gråsiska som drabbade 
Sverige de två senaste höstarna märktes nästan inget, vi fångade endast fyra st.  Däremot 
fångades några guldkorn som höjde pulsen en del på såväl personal som gästande skådare: 2 
brunsångare, 2 kungsfågelsångare, tre tajgasångare och en sibirisk gransångare.  
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                                                               Brunsångaren som märktes den 8 november 

Tabell 8. Märkta under hösthelgerna: 

Art  5-6.10 12-13.10 19-20.10 25-27.10 2-3.11 8-9.11 15.11 Totalt 
Sparvhök  1 1     2 
Gärdsmyg 26 4 7 2 2 8 1 50 
Järnsparv 7       7 
Rödhake 114 6 19 18 12 18 2 189 
Koltrast 21 2 6 28 5 2 2 66 
Taltrast 12 1 4 4  2  23 
Rödvingetrast 1  2 1  1  5 
Svarthätta 3  1  2   6 
Kungsfågelsångare   1  1   2 
Tajgasångare   3     3 
Brunsångare     1 1  2 
Gransångare 6 1 2 1  1 1 12 
Sib. Gransångare      1  1 
Kungsfågel 73 12 165 45 34 94 9 432 
Svartmes 8 11 7    1 28 
Blåmes 9 13 40   2  64 
Talgoxe 14 55 45 2 2 4 4 126 
Trädkrypare 5  7  1 2  15 
Nötskrika  4      4 
Stare     2   2 
Bofink 2  12 4 1 4  23 
Bergfink 8 4 25 10  18 1 66 
Grönfink   1    1 2 
Grönsiska 1 1  1  1  4 
Gråsiska 2 1    1  4 
Domherre   1     1 
Gulsparv 2 4 5     11 
Sävsparv  1       1 
 315 120 355 116 63 160 22 1151 
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Återfynd och kontroller 

Ett av syftena med ringmärkning är ju att märkta fåglar återupptäcks. Efter det som finns med i 
vårrapporten har vi fått rapporter om ett antal av våra fåglar som hittats/kontrollerats och även 
fått uppgifter om fåglar som vi kontrollerat.                                                                            
 
Återfynd av i Sundre märkta fåglar: 
En halsbandsflugsnappare som märktes i Sundre 27 maj 2018 som 3+k hona kontrollerades på 
Faludden  som  häckande  den  19  juni  samma  år  (23  dagar  efter  märkning  och  16  km  från  
märkplats). 
En hämpling som märktes i Sundre den 19 maj i år som 3+ hane kontrollerades tre dagar senare 
på Ottenby fågelstation (3 dagar 
efter  märkning  och  133  km  från  
märkplats). Mysko! 

En törnsångare som  märktes  i  
Sundre 20 augusti 2016 hittades 
död i ett fågelbad på Kimito i 
Finland den 26 maj i år (2 år och 
279 dagar efter märkningen och 
450 km från märkplats). 

Kontroller i Sundre av fåglar 
märkta någon annanstans: 

En trädgårdssångare som var märkt som ungfågel i Tattarmossen utanför Helsingfors, Finland 
den 20 augusti 2018 kontrollerades i Sundre den 30 maj i år (283 dagar efter märkning och 545 
km från märkplats). 

En rödhake som var märkt på Lågskär, Åland den 12 maj 2017 kontrollerades i Sundre den 27 
april i år (61 år och 350 dagar efter märkning och 341 km från märkplats).  

En ärtsångare som märktes på Ottenby fågelstation den 15 maj i år kontrollerades i Sundre den 
19 maj i år (2 år och 12 dagar efter märkning och 133 km från märkplats). 

En blåmes som märktes som bounge på Faludden 
den  6  maj  2018  kontrollerades  i  Sundre  den  15  
oktober 2018 (1300 dagar efter märkning och 16 km 
från märkplats).   
              Karta över alla återfynd 

Under hösthelgerna har vi även kontrollerat en 
talgoxe med en litauisk ring och några blåmesar från 
något av holkprojekten. Mer om dem i nästa 
nummer av Staingylpen. 

Slutord/tack 

Sundregruppen är en ideell förening med många 
engagerade, men vi behöver bli fler! Att bedriva en 
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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.  Då  
erhåller man också föreningens tidskrift Staingylpen två gånger per år elektroniskt. Vill du ha den i 
pappersform går det också bra, men då får du lägga till minst 50 kronor på medlemsavgiften. 

Välkommen med i verksamheten 2019! 

Föreningen vill åter tacka Sundreborna Einar Johansson och Sune Jacobsson för god hjälp med det 
praktiska och familjen Reiland-Ståhlberg för att vi även den här hösten fått hyra deras ”svinhus”. 
Ett stort tack även till Johan Träff som funnits på plats under hela andra halvan av säsongen och 
under hösthelgerna som protokollförare. 

Tack också till alla som stöttat föreningens ekonomi med stora eller små bidrag! 

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 Lasse Eriksson. Den 18 
april börjar en ny säsong bland näten i Sundre, en vecka tidigare än normalt. Vi ser fram emot ett 
spännande år!  

Glöm inte att du är välkommen till årsmötet 2020 på Holmhällar (22-24 mars). Det blir inte alls så 
tråkigt som det kanske låter… Kom och upplev södra Gotland i vårskrud, de första vårflyttarna, fin 
gemenskap och kom med dina idéer och tankar kring hur vi kan utveckla verksamheten! Du 
behövs! 

 

      
                     
                Inte lätt att vara ringmärkare 
 

Bimbi Ollberg 
Burs, Ammunde 417 
623 49 Stånga 
bimbiollberg@hotmail.com 
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Första ringmärkta tranan för Sundre fågelstation 30 maj 
 

Efter avslutad ringmärkarmorgon och sedvanliga administrativa stationsrutiner under eftermiddagen så 
gjordes en skådartur med Carsten Höller upp till Stockviken under kvällen den 29 maj. Vi hade knappt 
hunnit lämna vårt personalboende i Skoge, när vi noterades ett par tranor med en halvstor unge födosöka 
på ett av fälten strax sydväst om Muskmyr. Givetvis var första tanken att ringmärka ungen, men jag kunde 
inte påminna mig om att det fanns 93-ringar i ringlagret nere på fågelstationsboden intill Hoburgsklippan.  

Ett snabbt sms till stationschefen Bimbi Ollberg bekräftade farhågan att 93:or tyvärr inte fanns på lager… 
Undertecknad ringde därför Johan Träff, som inte heller hade några tran-ringar hemma, men Johan skulle 
undersöka saken med Claes Hermansson i Visby och återkomma. Jodå, Johan ringde upp senare och 
berättade att tursamt nog hade Claes hade några ringar hemma som kunde skrivas över på Sundregruppen. 
De behövliga 93-ringarna kunde avhämtas i Visby dagen därpå den 30 maj, i samband med hämtningen av 
nyanländande assistenten Carina Rytterlund vid färjeterminalen. Frågan var bara om vi skulle ha tur att 
hitta på tranparet igen? 

Jajamänsan, på nedresan från Visby mot kvällningen hann vi bara svänga av vid Skoge kyrka, när tranparet 
med 1 pulli sågs födosöka på fältet nära Sundre kyrka. Snabb parkering intill vägkanten och sedan rivstart ut 
genom bildörren iförd endast kortbyxor, barfota i trätofflor och direkt en löprusch mot tranungen. 
Tranparet trumpetade och flaxade iväg en bit bort, samtidigt som tranungen raskt började löpa ifrån mig 
mellan buskar och snår. Detta utan att lägga sig ner och ”gömma sig”, som tranungar brukar göra i 
normalfallet. Språngmarschen övergick nästan till en ”katt och råtta lek”, där tranungen likt en tuppgök 
manövrerade förvånansvärt snabb i svängarna och lyckades finta bort mig ett par gånger runt buskarna, 
innan jag slutligen lyckades få grepp på den. Hela scenariot som utspelades framför en skrattande Carina 
såg tämligen komiskt ut, och lyckligtvis blev det ingen dokumenterad filmsnutt på tranjakten.   

Tranungen var i B till tidigt C-stadium och ringmärktes snabbt, för att sedan släppas iväg springandes till de 
väntande tranföräldrarna. Trana blev därmed en ny märkart för fågelstationen!  Tranungen sågs sedan 
under tidig höst tillsammans med sina föräldrar i och runt Muskmyr, så den inte bara överlevde fångsten 
utan även sommaren. Förhoppningsvis befinner den sig nu i Frankrike eller Spanien för övervintring. 

Patrik Wildjang  

Haga 21, 147 91 Grödinge 
Mobil: +46-707-29 95 11 
wildjang@hotmail.com 

                                 
                         En annorlunda ring – men nu är den märkt     En nöjd märkare 
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En resa till Sundre 24-27 oktober med mycket fågel, näthaveri, alpjärnsparv och 
bredstjärtad labb 

Vi var fyra glada och förväntansfulla studiecirkeldeltagare från Uppsala som tog tåg, buss och 
båt  till  Visby.  Väl  framme  fick  vi  låna  Sundregruppens  bil,  som  Tudde  så  tjänstvilligt  hade  
parkerat utanför terminalen. Vi körde genom mörkret till Skoge, där vi inkvarterad oss i Göstas 
”svinhus” fram på småtimmarna. 

Fredag morgon, lätt dis och svag S vind, spänningen var på topp när vi drog upp de vindsäkrade 
näten  i  ljuset  av  fick-  och  pannlampor.  När  PJ  kollade  näten  i  mörkret  satt  en  uggla  i  
centrumnätet,  tyvärr  lyfte  den  när  PJ  kom  springande.  En  mindre  gråaktig  uggla,  kanske  en  
pärluggla. I värmen i ringmärkareboden satt vi i väntan på ljuset och den första riktiga 
nätrundan i gott sällskap med Johan Träff. Ringmärkare för dagen var Per Johan och assistenter 
var Carolina, Erik och Viktor. Dagen blev intensiv för assistenterna som verkligen fick träna på 
att plocka fåglar ur näten, mest kungsfåglar.  

                                                     

                                              En ”punk”-kungsfågel i blåsten. Foto: Viktor Gårdman 

Någon gråsiska fick vi inte se eller höra i märkområdet, det närmaste vi kom siskor var en grönsiska som 
fick  ring.  Eftersom  det  blev  fler  fåglar  än  vi  kunde  hantera  drog  vi  ihop  näten  vid  10-tiden.  Totalt  
fångade vi 106 fåglar av 10 arter. Resten av dagen ägnades åt att leta alpjärnsparv, utan framgång. Två 
svarta rödstjärtar höll till bakom ruinen vid parkeringen. Kvällen avslutades med pizza och en öl. 

Under natten till lördagen tilltog vinden och några regnskurar passerade, så förutsättning denna 
morgon var inte de bästa, men entusiasmen gjorde att vi fick upp de flesta näten trotts att vinden bara 
ökade och ökande. När det ljusnat lite kom Magnus, Maria och Hugo för att hjälpa till. Inte många fåglar 
en per nätrunda och ny art varje gång, totalt fick vi sex fåglar. Eftersom det var få fåglar i näten, så fick 
vi mycket tid i boden att lyssna på Johan som berättade om ljusloggar och ringmärkning på andra 
platser med mera. Alla assistenter fick lära sig hantera fåglar för att kunna ta vingmått, kontroller fett 
och sätta på en ring säkert. Johan visade hur en ring skulle sitta för assistenterna som sedan fick träna 
på att klämma på ringar på en ståltråd, och prova på att märka några fåglar.  

Och så hände det – Ett av centrumnäten blåste omkull och lade sig över slån och nyponbuskar. Efter 
mycket klippande av grenar och lirkande med nätet fick vi bort nätet och kunde ta det till boden. Där 
konstaterades det att det skulle ta timmar att trassla ut allt. När ett par stora hål noterades bestämde vi 
att placera nätet i en papperskasse för kassering. 
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                               Nätet frigörs från buskarna och hamnar i en kasse till slut. Foto: PJ Ulfendahl 

Återigen letade vi alpjärnsparven. Vilken tur, Viktor hittade den trots att det blåste upp emot 15 m/s. 
Alla fick se den under några få minuter då den var ut från sina klippskrevor och födosökte. På kvällen 
firade vi med varsitt glas champagne.  

                                        

                                                       Viktor och Carolina letar alpjärnsparv. Foto: Erik Berg 

Söndagen började med ännu mera blåst, så endast näten längs vägen mot åkern sattes upp, vi 
avslutade ganska snabbt då fåglarna i luften var väldigt få. Det roligaste var ett par bo- och två 
bergfinkar. En av dessa var mycket fet, så alla kunde se hur en riktigt fet fågel kan se ut. Efter städning 
av boden och vindsäkring av näten åkte vi ner till Rivet. Väl där kunde vi konstatera att det stäckte bra 
med vitfågel  och en hel  del  alkor  och alfågel.  Strax  för  klockan 10 ropar  Erik  att  det  kommer en labb 
nära. Det visar sig vara en ung bredstjärtad labb som passerar oss under flera minuter långsamt mot 



Staingylpen 1/2-2019 

32 
 

söder, som närmast var den mindre än 200 m bort i fint medljus. När boendet i Skoge var städat körde 
vi till Stockviken och vidare till Visby för hemresan till Uppsala. 

Vi vill framför stort tack till Johan Träff som berättade mycket och som lärde oss en hel del, Björn Tudde 
Lilja som ställde bilen i hamnen och till Gösta Reiland som värmde upp svinhuset till oss, även ni andra 
som hjälpte till dessa dagar ska ha ett stort tack. 

Vi kommer gärna tillbaka:  

Gråsiskemärkarna hösten 2019  

Carolina Jonsell, Erik Berg, Viktor Gårdman, Per Johan Ulfendahl 

 
 
Tabell 9: Fåglar märkta i Sundre sedan starten 1976 
 
Art Totalt Våren 2019 Hösten 2019 Övrig 2019 Totalt 2019 
Svärta 1     
Bivråk 1     
Brun kärrhök 1     
Blå kärrhök 1     
Ängshök 1     
Duvhök 7     
Sparvhök 285 1  2 3 
Ormvråk 1     
Fjällvråk 1     
Tornfalk 14     
Stenfalk 8     
Lärkfalk 3     
Rapphöna 27     
Vattenrall 1     
Småfl. Sumphöna 1     
Kornknarr 4     
Trana 1   1 1 
Strandskata 11     
Större strandpipare 20     
Ljungpipare 1     
Tofsvipa 15     
Småsnäppa 1     
Mosnäppa 7     
Kärrsnäppa 17     
Brushane 4     
Enkelbeckasin 4     
Morkulla 9     
Småspov 3     
Storspov 2     
Rödbena 14     
Skogssnäppa 4     
Grönbena 29     
Drillsnäppa 6     
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Roskarl 3     
Skrattmås 1     
Fiskmås 2     
Gråtrut 1     
Kentsk tärna 8     
Fisktärna 1     
Silvertärna 18     
Småtärna 1     
Skogsduva 3     
Ringduva 15     
Turkduva 2     
Turturduva 2     
Gök 98 1   1 
Dvärguv 1     
Hornuggla 23     
Jorduggla 1     
Pärluggla 2     
Nattskärra 40 2   2 
Tornseglare 8     
Härfågel 2 1   1 
Göktyta 376 3 2  5 
Spillkråka 1     
Större hackspett 204 1   1 
Mindre hackspett 23     
Korttålärka 1     
Sånglärka 89 2   2 
Backsvala 9     
Ladusvala 127 4 1  5 
Hussvala 337     
Större piplärka 1     
Trädpiplärka 2 305 2 26  28 
Ängspiplärka 184     
Gulärla 36 1   1 
Forsärla 2     
Sädesärla 528 7 1  8 
Sidensvans 8     
Gärdsmyg 1 421 98 1 55 154 
Järnsparv 1 346 6 8 7 21 
Rödhake 22 814 662 47 366 1075 
Näktergal 2 238 25 4  29 
Sydnäktergal 5 1   1 
Blåhake 631 13   13 
Vitstrupig näktergal 1     
Svart rödstjärt 41 3 1  4 
Rödstjärt 7 046 105 60 4 169 
Buskskvätta 541 1 2  3 
Svarthakad buskskvätta 1     
Stenskvätta 1 022 7 4  11 
Ringtrast 11     
Koltrast 2 539 25 16 67 108 
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Björktrast 978 8 4   
Taltrast 4 405 32 12 34 78 
Rödvingetrast 669 2  5 7 
Dubbeltrast 21     
Gräshoppsångare 204 4 2  6 
Flodsångare 13     
Vassångare 1     
Sävsångare 695 4 3  7 
Fältsångare 1     
Busksångare 17 1   1 
Kärrsångare 602 11 2  13 
Rörsångare 722 3 3  6 
Trastsångare 10     
Stäppsångare 5     
Härmsångare 3 584 78 24  102 
Rostsångare 2     
”Rödsångare” 5     
Sammetshätta 1     
Höksångare 986 3 2  5 
Ärtsångare 16 187 306 237 1 544 
Törnsångare 12 423 114 85  199 
Trädgårdssångare 12 083 50 63  113 
Svarthätta 7 671 107 60 7 174 
Lundsångare 81 6 1  7 
Nordsångare           1     
Kungsfågelsångare          10   2 2 
Tajgasångare 21   3 3 
Brunsångare 7   2 2 
Bergssångare 1     
Grönsångare 2 872 36 83  119 
Gransångare 2 062 87 3 21 111 
Sibirisk gransångare 16   1 1 
Lövsångare 64 425 654 556 4 1 214 
Kungsfågel 29 061 314 25 443 782 
Grå flugsnappare 5 770 22 47  69 
Mindre flugsnappare 426 23 3  26 
Halsbandsflugsnappare 1 308 20 53  73 
Svartvit flugsnappare 8110 43 108 1 152 
Sv x halsbandsflugsnappare 9     
Stjärtmes 416     
Svartmes 4 992 4 18 28 50 
Blåmes 5 164 2 2 64 68 
Talgoxe 4 723 7 28 126 161 
Nötväcka 28  1  1 
Trädkrypare 761  3 15 18 
Trädgårdsträdkrypare 1     
Pungmes 2     
Sommargylling 13     
Törnskata 3020 6 16 1 23 
Svartpannad törnskata 1     
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Varfågel 57     
Nötskrika 246 1 1 4 6 
Skata 25     
Nötkråka 2     
Kaja 18     
Kråka 45     
Korp 1     
Stare 1 960 2 1 4 7 
Gråsparv 319     
Pilfink 324  1  1 
Bofink 2071 49 4 23 76 
Bergfink 455 2  66 68 
Grönfink 1 198 6 5 2 13 
Steglits 30     
Grönsiska 568   4 4 
Hämpling 1 396 44 6 1 51 
Gråsiska 143   3 3 
”Brunsiska” 25   1 1 
”Snösiska” 1     
Bändelkorsnäbb 2     
Mindre korsnäbb 41     
Rosenfink 1 039 3 2  5 
Domherre 287   1 1 
Stenknäck 121     
Lappsparv 5     
Gulsparv 2 601 8 42 12 62 
Ortolansparv 47 1   1 
Videsparv 10     
Dvärgsparv 4     
Sävsparv 374 2  1 3 
Brokig kardinal 1     
Okänd 12     
      
Totalt 252 645 3 038 1 684 1383 6105 
  
 
 
 
 VÅRSÄSONGEN 2020 inleds den 18 april! Boka in en vecka och upplev 

ett fantastiskt Gotland, en magisk socken, otaliga vackra och spännande fåglar och 
en fin gemenskap. 

Hör av dig till Lasse Eriksson – lars.eriksson@gotland.se  (eller via telefon  

0707 – 87 53 97). Först till kvarn….. 

Glöm inte årsmötet eller din medlemsavgift! 


