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Föreningsinformation. 
 

Även denna vår präglades av pandemin sista ryckningar. Detta märktes i svårigheten att få personal, främst 

ringmärkare, men detta till trots var det bara en dag som ingen märkning skedde (och då var det vädret som 

ställde till det!).  

Det blev en annorlunda vår även i år, nu mest beroende på att det var extremt kallt i början av säsongen och 

många dagar gav ensiffrig fångst. Det kändes som en enda väntan på bättre väder och förhållanden för fångst, 

men när det fina vädret äntligen kom var det för fint! Många fåglar flög sannolikt bara förbi i de svaga och 

ljumma vindarna. Fångsten blev betydligt sämre än de senaste vårarna, men jämför man i ett längre perspektiv 

så kom vi nästan upp till snittet för vårmärkning. 

Även i år ”tjuvstartade” vi en vecka tidigare än normalt (andra året av ett femårsprojekt) för att se om 

flyttningen tidigarelagts. Den kalla våren gjorde snarare att flyttningen senarelades, men vi hoppas att vi kan i 

alla fall ana ett resultat när projektet är klart 2024.  

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. 

I år hade vi dessutom ett nytt boende, hos fam Linusson i Vamlingbo. TACK! 

Betala medlemsavgiften 

Sundregruppen är en ideell organisation och hela vår verksamhet bygger på medlemsavgifter och bidrag. 

Medlemsavgifter inbetalas på föreningens PlusGiro 45 97 36 - 5. Det går också bra att Swisha numera (123 600 

7579), men glöm inte att ange att det är medlemskap det gäller (och inte heller namn + epost!). 

Medlemsavgiften för 2021 är 400 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. Nya nät, boendet och bilen kostar pengar. Vill du 

stödja verksamheten med ett extra bidrag är det givetvis alltid välkommet. Ditt medlemskap är viktigt! 

Delta i verksamheten. 

Höstsäsongen närmar sig! Den 25 juli är startdatum och den pågår till den 15 september. Därefter blir det 

helgmärkning fram till slutet av oktober/början av november. För att delta i verksamheten kontakter man Jens 

(bardtrum@hotmail.com eller 0703-80 77 03). Vill du vara med under någon av hösthelgerna kontaktar du 

Bimbi (0707 – 21 89 56). 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 

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

sommar, njut av livet och av fåglarna du har runt omkring dig. 

 

Bimbi Ollberg/Ordförande 
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Inbjudan till årsmöteshelg. 
Vårens årsmöte ställdes som bekant in pga reserestriktioner och virus. Nu gör vi ett nytt försök i 

samband med att vi firar Sundregruppens 45-årsjubileum.  

Fredagen den 20 - söndagen den 22 augusti 
  
är det ÅRSMÖTESHELG för Sundregruppen i Sjövärnskårens lokaler 

nedanför märkområdet. Vi har hyrt hela anläggningen och har alltså gott om plats för dig!  
Programmet kommer att bestå av:  
 

Fredag 20.8  - ankomst för de tidiga  
  
Lördag 21.8   - ca 04.00 dras näten upp och dagens märkning påbörjas  
                      - 11.00 enkel gemensam lunch  

- 12.00 Promenadrace i Sundre socken  
- 15.00 Fika och artgenomgång  
- 16.00 Årsmöte  
- 19.00 Festmiddag – Sundregruppen firar 45 årsjubileum  
- ca 21.30 Lite bildvisning och allmänt godÅrsmötesinbjudan samvaro  

  
Söndag 22.8  - ca 04.00 dras näten upp och dagens märkning påbörjas  

- 10.30 städning och urplockning  
  
Pris : Fredag kväll - söndag, inkl. frukost, lunch, middag och frukost   500 kr  
(ett dygn är sponsrat)  
Lördag - söndag, inkl. frukost, lunch, middag och frukost   500 kr  
Endast festmiddagen 100 kr  
(drycker ingår inte, förutom gott kranvatten)  
  
Anmälan (senast 14.8) och frågor:    
Bimbi Ollberg (0707-218956 eller bimbiollberg@hotmail.com)  
  
VÄLKOMMEN MED och upplev Gotlands sydspets med allt vad den har att erbjuda  
 

           

 

 

Kallelse till årsmöte i Sundregruppen. 
Alla medlemmar i Sundregruppen kallas härmed till föreningens årsmöte blir lördag den 21 augusti 

klockan 16:00 i Sjövärnskårens lokaler i Sundre. 

 

mailto:bimbiollberg@hotmail.com
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Sundregruppens verksamhet våren 2021     

                

Inledning 

Ringmärkningsverksamheten under vårarna har skett vid Hoburgsklippan sedan 1999. Våren 2020 
blev en ganska annorlunda säsong i Sundre. Ett virus påverkade bemanningen, men inga virus 
hindrade fåglarna… Efter en rekordartad vår 2020 verkade det först som om 2021 skulle bli en 
medioker historia antalsmässigt. En kall och nordvindsbestämd vår gav få märkta fram till mitten av 
maj, men sen… vindarna avtog och värmen steg, men fåglarna uteblev (nästan). När vi summerade 
vårens märkningar blev det faktiskt en av de sämre vårarna! 

Fågelstationen var bemannad 51 dagar mellan 17 april och 8 juni och ett tjugotal personer arbetade 
ideellt och höll verksamheten igång från tidig morgon. Ringmärkningen utfördes dagligen mellan 18 
april och 8 juni från en timme innan soluppgången till kl. 10 på förmiddagen. För andra året i rad 
testade vi att börja en vecka tidigare än normalt. Detta för att under en (minst) femårsperiod se om 
fåglarnas vårflyttning tidigarelagts.  

Personalsituationen den här våren var knepig pga pandemin, så vi fick jobba ordentligt för att pussla 
ihop personalschemat. I år var det svårast att hitta ringmärkare, assistenter fanns det faktiskt i stort 
sett hela våren och vissa veckor fick vi faktiskt säga nej till fler av pandemi-skäl.  

Förra våren var antalet besökare rekordlågt (flera dagar utan besökare!), guidningarna inställda, men 
i år märktes att intresset för fågelskådning i stort och vår verksamhet i synnerhet glädjande nog tycks 
öka. Besökarna var många och ett flertal guidningar genomfördes Corona-säkert. Det märks även på 
antalet följare och kommentarer på Sundre fågelstations Facebook-sida.   

Under vårsäsongen 2020 fångades och märktes 3148 fåglar. Av dessa märktes 2583 i den 
standardiserade märkningen och 565 i övrig märkning. Våren 2021 märktes 1787 fåglar under 
standardmärkning och 345 i övrig märkning (18-24 april och boungar) och snittet under de 21 
säsonger som vårmärkningen skett vid Hoburgen är 2093 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 8 säsonger med mer än 2000 
fåglar. 

Ser man till statistiken så är det svårt att dra långtgående slutsatser av vårens fångst. De flesta arter 
fångades i lägre antal än normalt, men håller sannolikt ändå 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 och blåhake).  

Anledningen till årets skrala fångst är i första hand vädret! 

 

April 

Den 17 april sattes näten upp enligt standardplacering. Våren var tidigt, men stannade av helt i mitten 
av april då kylan återkom. Någon tidigarelagd vårflyttning kunde vi knappt observera i år, men det 
skall bli intressant att jämföra med vårar med mer ”normalt” väder så småningom.  
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Vårsäsongen inleddes med klart till halvklart väder och växlande måttliga-friska vindar, mestadels 
från nord-sektorn (en dag med sydvästvind) och temperaturer som knappt orkade över +10 grader! 
Enda dagen med inställd märkning var 22 april då det både regnade och blåste friskt.  

Totalt märktes under veckan 18-24 april 145 fåglar (förra året hela 549 fåglar) och under veckan 25-
30 april 276 fåglar (förra året 374 fåglar). De tre mest märkta arterna under april var rödhake (99 
+64), kungsfågel (104+34), gransångare (20+11). Intressant var också att inga udda fåglar märktes i 
april, förutom en ryskmärkt kungsfågel.  

I fält gjordes trots allt en del intressanta observationer i socknen: ovanligt många ringtrastar rastade 
i socknen pga nordvindarna, en gulhämpling höll (som vanligt) till vid Hoburgsklippan och röd glada 
verkar ha etablerat sig i närområdet (såg nästan alla dagar). En svartkråka och en jorduggla sågs den 
28 april och en pärluggla hördes från skogen nordost om Muskmyr. 

 
 
Maj 
Maj månad inleddes med växlande väder med både friska vindar och svaga, framförallt från sydväst 
under de fösta dagarna. Sedan vände vinden till nord igen. I mitten av månaden var vädret klart – 
halvklart, med och mestadels måttliga - friska vindar främst från ostsektorn. Det kyliga vädret 
fortsatte fram till den 11 maj då temperaturen tillfälligt orkade upp till +15, sen fortsatte det kalla 
vädret fram till den 30 maj! Slutet av månaden präglades av mestadels sydvästliga vindar och 
småkyligt, men med inslag av nordost/ost-vindar, vilket förde med sig en hel del fågel. 7 maj var den 
enda riktigt bra fångstdagen, med hela 182 märkta fåglar. Sammantaget var maj en torr och sval 
period, med lite fågel i nät. 

Totalt fångades 843 fåglar under perioden 1-15 maj (förra året 827 fåglar) och 575 fåglar under 
perioden 16-31 maj (förra året 1105 fåglar), Totalt märktes alltså 1418 fåglar i maj (förra året 1947 
fåglar) i maj. 

I topp var som vanligt lövsångare (495), rödhake (150 – ett tecken på att våren var sen!) och 
ärtsångare (142). 

                                              

Även i maj uteblev de udda fåglarna, men av lite ovanligare arter i den standardiserade fångsten kan 
nämnas en tajgasångare den 16 maj (mycket ovanlig i vårfångsten! Detta var blott det andra vårfyndet 
i nät av totalt 22 märkta, den första var 17 maj 1982), 5 mindre flugsnappare, en busksångare den 25 
maj, 2 gråsiskor av rasen Cabaret (varav honan hade ruvfläck) och trist nog bara en blåhake (förra 
året hela 21) och 1 höksångare (förra året 5). Att vi dessutom fångade tre nattskärror var också kul. 
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I fält observerades ganska många udda arter: 1 hane stäpphök sågs vid Digrans den 5 maj och strax 
efter upptäcktes en härfågel vid Muskmyr. En pungmes flög förbi märkarboden den 4 maj och satt 
sedan och småsjöng i branten under eftermiddagen. En vassångare sjöng i märkområdet den 6 maj. 
Årets första busksångare sjöng i märkområdet den 25maj och satt snart i nät. En svarthakad  
buskskvätta visade upp sig den 14 maj nere vid Rivet, men följdes två veckor senare, den 30 maj, av 
en vitgumpad kusin (av den kaspiska varianten) vid Muskmyr. En av de vackraste fåglar jag sett för 
övrig!   

                              

  Den kaspiska skvättan (foto Lars Anmark) 

 

Inte heller detta år blev utan brun glada. Ett ex visade upp sig tillsammans med sina röda kusiner vid 
ett par tillfällen. När kommer öns första konstaterade häckning? En trastsångare sjöng kort vid Rivet 
13 maj och en vitnäbbad islom rastade, till mångas glädje, utanför Rivet den 22 maj. Även detta år 
blev en kornknarr ringmärkt i Socknen, en fjolårsfågel som satt i en vall strax söder om kyrkan. Detta 
var stationens sjätte märkta knarr. 

Även i år vällde det in vitkindade gäss på väg mot Sibirien under några dagar i mitten av månaden. 
Ingen räknade men uppskattningen är att det rörde sig om minst 100.000. Likaså fick Sundre sin 
beskärda del av prutgåssträcket under sista veckan i maj, med några dagar med tusentals små gäss 
på väg mot nordost. 

Juni 

Vårsäsongens sista vecka dominerades av halvklart och lite varmare väder, svaga-måttliga nordost 
eller ost-vindar. Då vårflyttningen närmar sig slutet för de flesta arter bör man visserligen inte 
förvänta sig alltför höga antal i fångsten, så totalt fångades 228 fåglar (förra året 294 fåglar, våren 
2019 129 fåglar och våren 2018 endast 64 fåglar). I topp hittar vi lövsångare (63 ex, 2020 blev hela 
106 ex märkta, 2019 endast 12 ex), och som god tvåa kom förvånansvärt nog törnsångare med 24 
märkta, medan tidigare års givna tvåa, ärtsångaren, fick ge sig och kom trea med 29 märkta.  

Bland udda arter i fångsten kan nämnas två busksångare den 8 juni och stationens fjärde skogsduva 
den 1 juni. 

Två sommargyllingar som flög mot branten och vidare norrut den 7 juni är väl det enda nämnvärda 
ur fältobsarna. En raritetsfattig vecka alltså. Dock höll områdets gulhämpling oss sällskap hela 
perioden. Varför vi aldrig fångat någon i nät är ett mysterium!                                       
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  En kall vår – temperaturen under våren 2021 

 

Ringmärkningen totalt  

Under vårsäsongen märktes alltså 1787 fåglar + 345 fåglar i övrig märkning av 55 arter (2020 märktes 
3148 + 16 i övrig märkning av 60 arter)  

Lövsångarna har haft en nedåtgående trend under många år. Det sägs att den skulle ha minskat rejält 
i framförallt landets norra delar, men 2020 blev ett annorlunda då hela 1062 lövsångare märktes. I år 
var vi tillbaka på låga siffror igen då endast 563 + 23 märktes. Medelvärdet för de senaste tio åren är 
751 ex. Kusinen grönsångare som förra året hade en katastrofvår med endast 6 märkta kom upp i 
nästan medel med 13 märkta (medel är 16). 

  

                    

 

Av våra fem Sylviasångare märktes alla utom ärtsångare i stabila antal under den gångna säsongen. 
Se separat tabell. Trist nog är att vår största sylvia-sångare, höksångaren överraskade med endast 1 
märkt.               
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Av våra fyra arter flugsnappare nådde den grå något över genomsnittet, medan övriga hamnar under 
genomsnitts-fångsten 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. 
Endast 4 st hamnade i nät i vår (förra våren 9 ex). Medel för de senaste tio åren är 19 ex). Glädjande 
nog kan konstateras att den häckande populationen i projektområdena på södra delarna av Gotland 
ändå ökar. Men det är också känt att de flesta av öns halsbandsflugsnappare flyger rätt till 
häckplatsen och inte rastar vid Hoburgen.  

 

Vårfångsten för grå flugsnappare är ökande och trenden är att första fångstdatum flyttats fram 4 
dagar.  
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Vårfångsten av halsbandsflugsnappare är ökande och trenden är att första fångstdatum flyttats fram 
6 dagar 

 

Vårfångsten av svartvit flugsnappare är ökande och trenden är att första fångsdtum flyttats fram 2 
dagar 
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Vårfångsten av mindre flugsnappare är ökande och trenden är att första fångstdatum flyttats fram 6 
dagar 

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 2018 var vi 
tillbaka i de negativa siffrorna igen, endast 5 ex. Överraskande nog märktes hela 13 ex 2019 och 
glädjande nog hela 21 ex förra år. I år blev det bara 1 (!) och endast ett fåtal sågs under 
flyttningsperioden. Genomsnittet för de senaste tio åren är 7 ex.   

Tabell 1: Fångsten av vissa arter under 2012-2021 (standardiserad fångst 25.4-8.6) 

Art 
 

2021       
 

Medel 
2012-21 

 
2020    2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Rödstjärt 53 98 136 108 147 66 68 44 145 97 108 

Stenskvätta 6 6 1 7 7 4 3 10 2 12 5 

Härmsångare 54 60 134 78 48 116 55 34 101 67 59 

Höksångare 1 5 10 3 6 10 3 1 5 8 5 

Ärtsångare 163 202 361 306 248 182 181 105 254 220 217 

Törnsångare 88 89 111 95 82 64 75 43 121 147 90 

Trädgårdssångare 54 61 52 50 60 40 44 22 96 139 38 

Svarthätta 102 89 77 107 61 88 53 68 87 122 87 

Grönsångare 13 15 6 36 13 7 7 11 21 29 15 

Gransångare 96 71 110 87 56 93 56 98 53 38 55 

Lövsångare 563 664 1027 657 843 734 858 593 1166 523 766 

Kungsfågel 61 51 14 314 2 4 75 50 2 18 3 

Grå flugsnappare 37 36 39 22 28 31 27 11 45 84 54 

Mindre flugsnappare 6 15 12 23 18 17 22 6 22 27 7 

Halsbandsflugsnappare 4 19 9 20 24 44 13 12 33 6 34 

Svartvit flugsnappare 26 38 46 44 45 27 28 27 45 78 36 
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Övrig märkning 
Övrig fångs inkluderar fåglar märkta i märkområdet efter att den standardiserade tiden nåtts (dvs 
efter kl. 10), boungar i framförallt holkar i socknen och viss utsträckning nätfångade fåglar på andra 
platser i socknen.  
Resultatet hittar du i tabellen nedan med sammanfattning av vårens märkningar. 
Totalt blev det 69 märkta utanför standardfångsten, förutom de som fångades 18-24 april. 

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. 

Vi väntar ännu på besked om våra kontroller av en ryskmärkt kungsfågel den 27 april, en 
Schweiziskmärkt rödhake den 3 juni och en svenskmärkt halsbandsflugsnappare den 3 juni.  

Men vi har fått besked om några fåglar vi kontrollerat: 

En halsbandsflugsnappare, märkt i Smiss, Grötlingbo av Johan Träff den 1 augusti 2020 
kontrollerades i Sundre den 14 augusti samma år, 13 dagar efter märkning och 28 km från märkplats. 
 
En annan halsbandsflugsnappare, också märkt av Johans trädgård i Grötlingbo samma dag, 
kontrollerades i Sundre 8 dagar senare, den 9 augusti. 
 
En Blåmes som kontrollerades under senhöstmärkningen förra året, den 24 oktober, visade sig vara 
märkt på Hangö fågelstation 16 dagar tidigare, den 8 oktober och var nu 426 km från märkplats. 

                                                          

                 Ryskmärkt kungsfågel – snart vet vi när och var 
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Återfynd  

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

En lövsångare, märkt 8 augusti 2017 som årsunge i Sundre kontrollerades av ringmärkare ii 
Ventotene i södra Italien den 10 april 2019, 1 år och 245 dagar eftermärkning och 1826 km från 
märkplats.  

En halsbandsflugsnappare märkt i Sundre har kontrollerats som häckande av Johan Träff i Grötlingbo. 
Den märktes 24 maj 2018, kontrollerades 12 juni samma år och var tillbaka i Grötlingbo i år den 19 
juni, 2 år och 27 dagar efter märkningen och 28 km från märkplats. 

En kungsfågel, märkt den 22 april 2020 kontrollerades av ringmärkare i Fregona utanför Treviso i 
norra Italien den 29 oktober 2020, 190 dagar efter märkning, en förhoppningsvis lyckad häckning 
senare och hela 1274 km från märkplats. 

En stare, som märktes som bounge i en holk invid märkområdet 24 maj 2020 hittades död i Vianen 
utanför Utrecht i Holland den 24 april i år, När den har dött är oklart då endast ett ben med ring 
hittats, men den var 1002 km från märkplats.  

En mindre flugsnappare, märkt som 3+ hona den 4 juni 2020 i Sundre kontrollerades på Aspskär 
fågelstation i östra Finland, 125 dagar och en häckning senare, den 7 oktober samma å, 606 km från 
märkplats. Här kan man fundera över vad den gjorde där? Har den hamnat längre österut under 
höstflyttningen mot Indien eller har den flyttat mot nordost under vårflyttningen?  

En sparvhök, märkt den 12 september 2020 i Sundre hittades nyligen död i Wladyslawowo utanför 
Pomorskie i Polen den 27 april, 227 dagar efter märkning och 236 km från märkplats. 

En annan kungsfågel, märkt den 20 september 2020 i Sundre kontrollerades av ringmärkare i Barnim 
utanför Brandenburg, Tyskland den 1 oktober, 11 dagar efter märkning och 521 km från märkplats. 

En koltrast, märkt som ung hona i Sundre den 17 oktober 2020, hittades trafikdödad i Fide den 13 
december förra året, 57 dagar efter märkning och 20 km från märkplats. 

 

                          

                    Märkning pågår… 
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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. 

Fem av våra egna lövsångare, har kontrollerats, en märkt våren 2018 (och även kontrollerad 2019), 
fyra st märkta 2019 (varav två också kontrollerades förra året) och två märkta 2020.och resten märkta 
hösten 2020. 

Sju av ”våra egna” ärtsångare har kontrollerats i vår, en märkt 2017 (kontrollerad även 2019 och 
2020), fyra märkta 2019 (två även kontrollerad 2020) och två märkta 2020. 

En näktergal, märkt våren 2018, kontrollerades förra året och var tillbaka även i år och en annan 
märkt våren 2020 kontrollerades nu i vår. En hämpling, märkt våren 2019 kontrollerades i april, likaså 
en märkt våren 2020.  Två gulsparvar, båda märkta hösten 2018 kontrollerades och häckade i 
området.. 
 
Två stenskvättor, den ena märkt våren 2019 och den andra våren 2020 (då tidig, märkt redan 21 
april!) kontrollerades. En sädesärla, märkt våren 2020 kontrollerades. Inget spår efter vår gamle vän 
som kontrollerats i princip varje vår sedan märkning våren 2012.  
 
Fyra törnsångare, en märkt hösten 2018 och tre våren 2020, kontrollerades. Två koltrastar, båda 
märkta hösten 2020, kontrollerades också.              

Övrigt/Forskning 

Ringmärkning är kul, men det har alltid ett större och viktigare syfte. Datainsamlingen är en slags 
grundforskning, men vi har under flera år samtalat om att göra nåt ”mer” av vår verksamhet. 

I början av hösten kommer vi att 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 igen 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. Första årets försök gav bara två (!) 
gråsiskor (den väntade invasionen uteblev nästan helt, endast mindre mängder gråsiskor ringmärktes 
under senhösten i Sverige, många med västligt och nordvästligt ursprung och därför dök de aldrig upp 
på ön), men skam den som ger sig. Förra hösten fångade vi hela 421 gråsiskor och 1 snösiska. I år skall 
vi försöka igen, för givetvis drabbas även Gotland av dessa grå invasioner.  

Välkommen att vara med i verksamheten i höst – prata med Jens Bardtrum om den standardiserade 
märkningen (25 juli – 15 september) och med Bimbi Ollberg om senhöstens märkning. SE mer om 
hösthelgerna på sidan 
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               Vårens enda höksångare – en gammal hona                    

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). Jag beklagar strulet med två olika gireringsnummer i senaste Staingylpen, det är nu rättat! 

Du kan också följa vår verksamhet under märksäsong på vår hemsida (www.sundrefagelstation.se) 
eller läsa spännande dagliga rapporter 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 besöka oss och vår gemensamma verksamhet nere i Sundre 
(vi hoppas att hösten inte blir lika påverkad av Covid-19 så dörrarna till märkarboden kan vara lite 
mer öppna). 

Föreningen vill också tacka Sundreborna Einar Johansson och Sune Jacobsson för god hjälp med det 
praktiska och familjen Linusson för att vi denna vår fått hyra deras gårdshus. Tack också till Mia Torpe 
för att vi fått låna ditt gårdshus ett antal nätter och Cattis Järnmark för att du ställde upp med logi 
när det krisade. 

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 lider med er 
som Covid-19 hindrade att delta i vår. 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        

                                                       

http://www.sundrefagelstation.se/
http://www.facebook.com/
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Tabell 2: Vårens märkning 

Vårens totala märkning April Maj Juni Totalt standard Övrigt 

+ 18-24.4 

Total 

Kornknarr 0 0 0 0 1 1 

Sparvhök 0 1 0 1 0 1 

Skogsduva 0 0 1 1 0 1 

Nattskärra 0 3 0 3 0 3 

Göktyta 0 2 0 1 0 1 

Trädpiplärka 0 19 0 19 0 19 

Sädesärla 1 4 0 5 0 5 

Gärdsmyg 7 7 0 14 8 22 

Järnsparv 2 3 0 5 7 12 

Rödhake 64 150 1 215 100 315 

Näktergal 0 12 1 13 0 13 

Blåhake 0 1 0 1 0 1 

Rödstjärt 1 51 1 53 1 54 

Buskskvätta 0 2 0 2 0 2 

Stenskvätta 3 1 2 6 0 6 

Koltrast 2 11 4 17 3 20 

Björktrast 0 1 1 2 0 2 

Taltrast 3 29 0 32 3 35 

Rödvingetrast 2 2 0 4 12 16 

Gräshoppsångare 0 1 0 1 0 1 

Sävsångare 0 4 0 4 0 4 

Busksångare 0 1 2 3 0 3 

Kärrsångare 0 2 8 10 0 10 

Rörsångare 0 0 2 2 0 2 

Härmsångare 0 39 15 54 1 55 

Höksångare 0 1 0 1 0 1 

Ärtsångare 0 142 21 163 3 166 

Törnsångare 0 64 24 88 2 90 

Trädgårdssångare 0 42 12 56 1 57 

I Sverige har man ringmärkt fåglar sedan 1911. Totalt har det fram t.o.m. 2018 ringmärkts 

ca 15.5 miljoner fåglar.  

I Sundre fågelstations regi har 262 975 fåglar märkts, de allra flesta genom nätfångst. 

Totalt finns det drygt 187 000 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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Svarthätta 2 86 14 102 9 111 

Tajgasångare 0 1 0 1 0 1 

Grönsångare 0 12 1 13 0 13 

Gransångare 11 71 8 90 20 110 

Lövsångare 5 495 63 563 23 586 

Kungsfågel 34 29 0 61 103 164 

Grå flugsnappare 0 21 16 37 3 40 

Mindre flugsnappare 0 5 1 6 0 6 

Halsbandsflugsnappare 0 3 1 4 1 5 

Svartvit flugsnappare 4 23 3 26 3 29 

Blåmes 2 0 0 2 0 2 

Svartmes 1 0 0 1 0 1 

Talgoxe 1 2 0 3 2 5 

Törnskata 0 12 7 19 0 19 

Trädkrypare 0 0 0 0 3 3 

Stare 0 2 8 10 6 16 

Gråsparv 0 0 0 0 2 2 

Skata 0 0 0 0 1 1 

Bofink 0 24 3 27 8 35 

Bergfink 1 7 0 8 0 8 

Grönfink 0 5 3 8 1 9 

Grönsiska 0 1 0 1 1 2 

Hämpling 3 20 5 28 5 33 

Gråsiska (Cabaret) 0 2 0 2 1 3 

Rosenfink 0 0 1 1 0 1 

Domherre 0 1 0 1 0 1 

Stenknäck 0 0 0 0 1 1 

Gulsparv 1 1 0 2 2 4 

Sävsparv 0 1 0 1 1 2 

Summa 145 1418 228 1787 345 2132 

                                                                                                        
 

                                

            Stationens fjärde skogsduva  
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Tabell 3: Fåglar märkta i Sundre sedan starten 1976 
 

Art Totalt Våren 2020 Övrig 2020 Totalt 2020 

Svärta 1    

Bivråk 1    

Brun kärrhök 1    

Blå kärrhök 1    

Ängshök 1    

Duvhök 7    

Sparvhök 294    

Ormvråk 1    

Fjällvråk 1    

Tornfalk 14    

Stenfalk 8    

Lärkfalk 3    

Rapphöna 27    

Vattenrall 1    

Småfl. Sumphöna 1    

Kornknarr 6  1 1 

Trana 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    
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Rödbena 14    

Skogssnäppa 4    

Grönbena 29    

Drillsnäppa 6    

Roskarl 3    

Skrattmås 1    

Fiskmås 2    

Gråtrut 1    

Kentsk tärna 8    

Fisktärna 1    

Silvertärna 18    

Småtärna 1    

Skogsduva 4 1  1 

Ringduva 16    

Turkduva 2    

Turturduva 2    

Gök 101    

Dvärguv 1    

Hornuggla 23    

Jorduggla 1    

Pärluggla 2    

Nattskärra 47 3   

Tornseglare 8    

Härfågel 2    

Göktyta 381 2  2 

Spillkråka 1    

Större hackspett 214  1 1 

Mindre hackspett 23    

Korttålärka 1    

Sånglärka 92    

Backsvala 9    

Ladusvala 129    
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Hussvala 337    

Större piplärka 1    

Trädpiplärka 2 366 19  19 

Ängspiplärka 185    

Gulärla 36 1  1 

Forsärla 2    

Sädesärla 551 5  5 

Sidensvans 9    

Gärdsmyg 1 613 14 8 22 

Järnsparv 1 402 5 7 12 

Rödhake 23 961 213 100 313 

Näktergal 2 279 13  13 

Sydnäktergal 5 1  1 

Blåhake 652 1  1 

Vitstrupig näktergal 1    

Svart rödstjärt 41 3  4 

Rödstjärt 7 312 53 4 57 

Buskskvätta 549 2  2 

Svarthakad buskskvätta 1    

Stenskvätta 1 035 17  17 

Ringtrast 12 §  1 

Koltrast 2 726 17 3 20 

Björktrast 1005 2  2 

Taltrast 4 621 32 3 35 

Rödvingetrast 712 4 12 16 

Dubbeltrast           31    

Gräshoppsångare 208 1  1 

Flodsångare 13    

Vassångare 1    

Sävsångare 717 3  4 

Fältsångare 1    

Busksångare 29 3  3 
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Kärrsångare 624 10  10 

Rörsångare 733 2  2 

Trastsångare 10    

Stäppsångare 6 1  1 

Saxaulsångare 1    

Härmsångare 3 802 54 1 55 

Rostsångare 2    

”Rödsångare” 5    

Sammetshätta 1    

Höksångare 1000 1  1 

Ärtsångare 17 016 163 3 166 

Törnsångare 12 707 88 2 90 

Trädgårdssångare 12 280 54 1 55 

Svarthätta 7 936 102 9 111 

Lundsångare 89    

Nordsångare           1    

Kungsfågelsångare          10    

Tajgasångare 22 1  1 

Brunsångare 8    

Bergssångare 1    

Grönsångare 2 924 13  13 

Gransångare 2 374 90 20 110 

Sibirisk gransångare 17 1  1 

Lövsångare 66 712 563 23 586 

Kungsfågel 30 717 61 106 167 

Brandkronad kungsfågel 5    

Grå flugsnappare 5 916 37 3 40 

Mindre flugsnappare 447 6  6 

Halsbandsflugsnappare 1 377 4  4 

Svartvit flugsnappare 8 306 26 3 29 

Sv x halsbandsflugsnappare 9    

Stjärtmes 416    
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Svartmes 5 158  1 1 

Blåmes 5 302 2 0 2 

Talgoxe 4 836 3 2 5 

Nötväcka 28   1 

Trädkrypare 833  3 3 

Trädgårdsträdkrypare 1    

Pungmes 2    

Sommargylling 13    

Törnskata 3076 19  19 

Svartpannad törnskata 1    

Varfågel 57    

Nötskrika 247    

Skata 26  1 1 

Nötkråka 2    

Kaja 18    

Kråka 53    

Korp 1    

Stare 1 983 10 6 16 

Gråsparv 321  2 2 

Pilfink 324   1 

Bofink 2 172 26 8 34 

Bergfink 471 8  8 

Grönfink 1 226 8 1 9 

Steglits 30    

Grönsiska 615 1 1 2 

Hämpling 1 468 28 5 33 

Gråsiska 342    

”Brunsiska” 247 2 1 3 

”Snösiska” 2    

Bändelkorsnäbb 2    

Mindre korsnäbb 44    

Rosenfink 1 052 1  1 
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Domherre 297 1 0 1 

Stenknäck 131  1 1 

Lappsparv 5    

Gulsparv 2 628 2 3 5 

Ortolansparv 47 1  1 

Videsparv 10    

Dvärgsparv 4    

Sävsparv 384 1 1 2 

Brokig kardinal 1    

Okänd 12    

     

Totalt 262 975 1787 345 2132 

                     
                    

 
 
           Sundre är vackert i alla väder! 
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Övrigt smått och gott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holkar 

 
Förra hösten ställde vi frågan i Staingylpen om det fanns någon som kunde skänka holkar till oss 
eftersom våra starholkar började bli gamla och behövde förnyas. Uppropet gav resultat! Ett 40-tal 
holkar skänktes och/eller sattes upp framförallt nere runt märkområdet, men även vid Muskmyr. 
Några kom upp lite för sent för årets häckningssäsong, men ett antal av dessa var bebodda med 
bl.a. starar, gråsparv, talgoxe, svartmes och halsbandsflugsnappare. TACK till alla som skänkte 
holkar! 
 

Nya klistermärken 
 
Äntligen! De gamla klistermärkena var oerhört populära och tog slut under vårsäsongen. Nu finns 
nya till salu! Stötta föreningen och köp ett eller fler till kostnaden av 15 kr styck. 
Tyvärr har vi ingen postorderförsäljning, så de finns till salu i boden. 
 

                 

 
 
 

HÖSTSÄSONGEN 2021 inleds den 25 juli! Boka in en vecka och upplev 

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

en fin gemenskap. Vi ställer inte in, vi ställer om i dessa Covid-19-tider! 

Hör av dig till Jens Bardtrum – bardtrum@hotmail.com (eller via telefon  

0703 – 80 77 03). Först till kvarn….. Glöm inte årsmötet eller din medlemsavgift! 
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En fattas oss 
 
I början av våren nåddes vi av beskedet att en av våra ringmärkare sedan många år, 
Clas Hermansson inte längre finns ibland oss. Efter en längre tid sjukdom orkade inte 
kroppen mer. Clas blev 73 år-.  
Clas var en frisk fläkt med energi och intensitet. Tranor och inventeringar stod hans 
hjärta närmast, men många är de dagar som han tillbringat bland näten i Sundre. 
Sundregruppen är tacksamma för den insats Clas stått för i vår förening och vi bär 
med oss minnet av honom ljust och innesluter hans Mia i våra tankar. 
Björn Lilja representerade Sundregruppen vid den minnesstund som hölls på Stora 
Karlsö. Begravningen ägde sedan rum i Clas hemtrakter i Västergötland. 
 

                    
 
                    Clas och Sivert inventerar (Foto: Sveriges Radio) 

 
Hösthelger 2021 
 
Även i år kommer vi att märka samtliga helger fr.o.m. 18 september och fram till 
minst14 november för att främst fånga och märka gråsiskor. Men en och annan 
raritet kanske också hamnar i nät, för att inte tala om rödhakar, kungsfåglar och 
mesar. Vi behöver flera assistenter alla helger eftersom vi räknar med mycket fågel 
och bra väder! 
Är du intresserad och har möjlighet att hjälpa till? Hör av dig till Bimbi (0707 – 21 89 
56) som samordnar bokningarna. Vi kan inte erbjuda något boende, men vi kan 
erbjuda trevligt sällskap, gott om fågel i nät och luft och en fantastisk upplevelse! 
 
VÄLKOMMEN TILL SUNDRE I HÖST – FÖR ATT DELTA I VERKSAMHETEN ELLER PÅ 
BESÖK! 
 


