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Sundregruppen och Sundre fågelstations styrelse

Ordförande
Bimbi Ollberg, Burs
bimbiollberg@hotmail.com
0707-21 89 56

Vice ordförande
Jens Bardtrum, Lärbro
bardtrum@hotmail.com
070-380 77 03

Sekreterare
Per Johan Ulfendahl, Uppsala
perjohan.ulfendahl@telia.com
0705-77 21 75

Kassör
Björn Lilja, Visby
lilja.b@telia.com
0705-31 95 86

Ledamot
Harriet Arnberg, Lund
harriet.arnberg@live.se 
0738-50 44 99

Ledamot
Mathias Wilson, Stockholm
mathiaswilsonhalla@ 
outlook.com
0739-97 53 13

Ledamot
Anders Tengholm, Uppsala
anders.tengholm@gmail.com
0707-31 00 62

Webmaster
Lars Anmark, Arboga
lars.anmark@holmbo.se
0705-41 21 37

Sundregruppen 
623 30 Burgsvik

E-post: info@sundrefagelstation.se
Hemsida: www.sundrefagelstation.se

Plusgiro: 45 97 36-5
Swish-nummer: 123 600 75 79

Organisationsnummer: 834001-9515

Redaktör Staingylpen: Mathias Wilson
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Ringmärkningen i Sundre socken
Verksamheten 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. 
Fr.o.m. 2020 inledde vi vårens märkning den 18 april och har senhöstmärkning efter den 16 september t.o.m. 
mitten av november.

Under våren 2022 har vi fortsatt med vårt projekt med en extra märkvecka innan start för den standardiserade 
fångsten. Detta gör vi för att undersöka ifall tropikflyttarna har tidigarelagt sin flytt till följd av ett varmare 
klimat och projektet pågår under 5 år sedan 2020. 

Under vecka 17 gjordes en liten insats för att röja runt nätgatorna; den ständigt påträngande naturen gör 
annars dels att fåglarna lättare flyger över näten när träd och buskar blir för höga, samt att näten fastnar i 
grenarna när de blir för yviga. Med standardiseringen i åtanke hade det förstås varit bäst om växtligheten runt 
och i märkområdet kunde se exakt likadant ut från år till år men det skulle kräva allt för stor insats, dock hinner 
några personer mycket på ett par timmar och det finns plats för initativ (utanför häckperiod förstås).

Föreningen har fått tillskott av tre nya märkare till säsongen och vi hälsar dem varmt välkomna!

Bott har vi gjort i stor komfort i Calles och Evas hus på Holmhällar som vi fick hyra fram till sista veckan på 
säsongen. Stort tack för det!

Delta i verksamheten

Att delta i verksamheten i Sundre är en häftig upplevelse! Vill du delta i verksamheten kontaktar du oss på 
bokning@sundrefagelstation.se. Även om du aldrig har tidigare har varit med vid ringmärkning är du 
välkommen att vara med, det finns erfaren personal på plats som kan lära dig hur man gör. En vecka i Sundre 
är ett ypperligt tillfälle att uppleva fåglar i både nät och fält – det finns gott om tid att skåda fågel efter att den 
standardiserade märkningen avslutats för dagen. Och fåglar finns det i regel gott om! 
Om man vill se när det är störst behov av hjälp kan man kolla bokningsläget på

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

Full fart i boden,  187 fåglar märktes 28/4. Ett av många ställen där det ansades.
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Föreningens årsmöte hölls på Holmhällar 25-27 
mars. Ett knappt tjugotal medlemmar deltog i 
ett race, utdelning av informationsbrev till alla 
hushåll på Storsudret, gemytliga måltider, god 
gemenskap och givetvis stadgeenliga 
årsmötesförhandlingar. Styrelsen återvaldes i 
sin helhet och det stora beslutet som 
fattades var att anta ett nytt förslag till 
stadgar för Sundregruppen. Under många år har 
vi jobbat med frågan om medlemsbegreppet. 
Den gamla ordningen handlade om två slags 
medlemskap, ett aktivt (medlemmarna 
invaldes av årsmötet på förslag av styrelsen) 
med rösträtt och ett stödmedlemskap utan 
rösträtt vid årsmötet. Endast aktiva medlemmar 
var dessutom valbara. Enligt det nu antagna 
förslaget ändras detta till att föreningen har 
medlemmar med rösträtt och stödmedlemmar 
utan rösträtt. Var och en avgör själv vilken 
kategori man vill tillhöra. 
Stadgarna kräver två beslut för att göra en 
sådan ändring, så ett andra beslut kommer att 
fattas vid höstmötet i början av oktober och de 
nya stadgarna gäller sedan från 2023.

Den som besöker oss kommer också att märka 
att vårt holkbestånd har förnyats och betydligt 
fler holkar nu finns i socknen. Tack alla som 
bidragit med holkar! 

Sundregruppens verksamhet våren 2022 - ordförande har ordet
Det blev en annorlunda vår, rätt kall och fågelfattig. Ändå fick knappt 2000 fåglar en ring i den standardiserade 
märkningen och drygt 2500 om räknar med övrig märkning (17-24 april + boungar).
Glädjande nog fångades hela 8 höksångare och 8 blåhakar, medan t.ex. lövsångaren låg en bra bit under medel 
och grönsångarna saknades nästan helt. Bland det udda i näten kan nämnas hela 5 svarta rödstjärtar, 
2 brandkronade kungsfåglar, 1 skogsduva, 1 dvärgsparv och 1 fältsångare.
Bemanningen var rätt god och ingen dag behövde märkningen ställas in, vare sig av brist på personal eller pga 
vädret. TACK alla som deltagit i verksamheten, tack alla som stöttat verksamheten ekonomiskt. Mer om vårens 
verksamhet hittar du i vårrapporten några sidor fram.

Boendefrågan var länge ett bekymmer, men under våren fick vi möjlighet att hyra ett hus vid Holmhällar (Tack 
Calle och Eva, vi återkommer nästa vår!) och nu har även hösten löst sig så det finns ett boende (Tack Allan för 
erbjudandet!).

Nordens näktergal är sällsynt tjusig. En av vårens 8 blåhakar.

Starholkar har satts upp och de boende märkts.

Nu stundar snart en ny höstsäsong! 24 juli sätts 
näten upp och den 25 juli startar vår 
standardiserade märkning. Vi håller på fram 
t.o.m. den 15 september. Vi kommer även att 
göra försök att fånga vadare på nätterna 
under slutet av juli och början av augusti och 
den numera traditionella senhöstmärkningen 
(efter 15 september) blir av även i år. Alla helger 
och ett antal vardagar fram till mitten av 
november försöker vi fånga gråsiskor, 
tajgasångare och allt möjligt annat kul.
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Välkommen att vara med i verksamheten – som assistent eller ringmärkare, eller kom på besök. Vi visar gärna 
upp och berättar om vår verksamhet.
Sundre är en fantastisk plats för fågelskådning och ringmärkning.

Har du kommit ihåg att betala din medlemsavgift? Det går bra att Swisha in 100 (eller 150 kr om du vill ha 
Staingylpen i pappersformat), eller varför inte ett lite större belopp för att hjälpa till med nätinköp och annat 
material som behövs.

Har du frågor eller funderingar, idéer eller tankar – hör av dig till nån i styrelsen. Adresser och telefonnummer 
hittar du på sida 3.

Vi ses i Sundre!

Bimbi Ollberg, ordförande

En av vårens två brandkronade kungsfåglar. Totalt har vi märkt sju 
sedan starten 1976.

Fångsten av en brandkronad sammanföll med P4 Gotlands reportage 
från en morgon vid stationen. Personalen visste inte vad som låg i påsen 
och reportern visste inte vad en brandkronad kungsfågel var för något. 
En trevlig morgon!
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Våren 2022 i detalj

Förhållandevis få fåglar fångades under våren jämfört med snittet, endast 1994 stycken, men med hjälp av 
extraveckan i april  och märkning utanför standardiseringen så kom vi till slut upp till 2547.
Som synes i tabellen ovan ligger hela 11 av 16 arter under medel. Höksångare och svartvit flugsnappare håller 
fanan högt och ger bra siffror, att gransångarna hamnar så högt hänger ihop med den extra vecka som ligger 
före den standardiserade fångsten.
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Göktyta        
Sädesärla     
Gärdsmyg     
Järnsparv    
Rödhake    
Rödstjärt      
Stenskvätta     
Koltrast           
Björktrast        
Taltrast          
Rödvingetrast        
Svarthätta              
Gransångare     
Gransångare (tristis)  
Lövsångare        
Kungsfågel       
Brandkronad kungsfågel  
Blåmes     
Talgoxe    
Bofink         
Bergfink           
Grönfink       
Hämpling     
Stenknäck       
Gulsparv       

Summa     
Arter
(Exklusive underarter)

2
2
14
14
211
3
1
5
1
17
11
2
52
1
3
58
2
4
4
2
1
3
5
1
4

425
24

År tre av ett femårigt projekt 
för att kartlägga möjlig 
tidigarelagdt flytt hos 
tropikflyttare pga varmre 
klimat.

Skogsduva     
Nattskärra   
Sånglärka        
Sädesärla        
Gärdsmyg           
Rödhake            
Näktergal          
Rödstjärt         
Koltrast           
Björktrast        
Fältsångare        
Kärrsångare       
Rörsångare         
Härmsångare      
Höksångare            
Ärtsångare       
Törnsångare      
Trädgårdssångare      
Svarthätta          
Gransångare     
Lövsångare       
Grå flugsnappare    
Törnskata              
Nötskrika         
Stare             
Bofink         
Grönfink          
Hämpling        
Dvärgsparv     

Summa      
Arter

1
1
1
2
1
1
1
2
4
2
1
10
2
13
3
28
7
1
8
3
15
1
4
1
6
5
2
12
1

139
29

17-24 april 1-8 juni
Sparvhök      
Gök       
Göktyta       
Trädpiplärka      
Sädesärla       
Gärdsmyg          
Rödhake          
Näktergal         
Blåhake             
Svart rödstjärt  
Rödstjärt              
Buskskvätta            
Stenskvätta      
Koltrast            
Björktrast         
Taltrast         
Rödvingetrast        
Sävsångare         
Kärrsångare      
Rörsångare    
Härmsångare      
Höksångare            
Ärtsångare           
Törnsångare             
Trädgårdssångare        
Svarthätta            
Grönsångare          
Gransångare            
Gransångare (collybita)        
Lövsångare               
Kungsfågel           
Grå flugsnappare                 
Mindre flugsnappare      
Halsbandsflugsnappare          
Svartvit flugsnappare         
Talgoxe            
Törnskata     
Bofink         
Bergfink       
Grönfink      
Steglits           
Hämpling      
Gulsparv     
Sävsparv      

Summa    
Arter
(Exklusive underarter)

1
1
1
1
8
19
171
13
8
3
64
1
1
15
1
12
1
2
1
3
66
5
181
45
48
70
5
42
6
425
12
18
7
10
57
3
12
15
1
3
1
19
4
1

1383
44

1-31 maj
Göktyta      
Sädesärla   
Gärdsmyg      
Järnsparv      
Rödhake        
Svart rödstjärt   
Rödstjärt        
Stenskvätta 
Koltrast     
Taltrast      
Rödvingetrast     
Ärtsångare       
Svarthätta    
Gransångare    
Gransångare (abietinus)
Lövsångare  
Kungsfågel 
Talgoxe      
Bofink   
Grönfink    
Hämpling       
Stenknäck  
Gulsparv  

Summa      
Arter
(Exklusive underarter)

2
1
12
8
279
2
3
1
5
22
2
3
5
59
1
31
19
1
4
5
4
1
2

472
22

25-30 april
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Diagram: Johan Träff

Våren 2022 placerar sig mellan de två föregående.

Märkta flugsnappare i släktet Ficedula (ej grå). Grå: svartvit, gul: halsband, röd: mindre.
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Diagram: Johan Träff

Märkta sångare i släktet Phylloscopus. Gult: lövsångare, grått: gransångare, rött: grönsångare.
Här syns tydligt hur gransångarna dominerar i april medan lövsångarna kommer i maj.

Vårens siffror dag för dag. Blå stapeln avser dagen då näten sattes upp och “provades”, gröna
staplarna visar extraveckan 17-24 april innan standardfångsten börjar.
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Sparvhök         
Skogsduva      
Gök             
Nattskärra         
Göktyta           
Sånglärka             
Trädpiplärka          
Sädesärla           
Gärdsmyg       
Järnsparv          
Rödhake           
Näktergal              
Blåhake                   
Svart rödstjärt       
Rödstjärt               
Buskskvätta         
Stenskvätta               
Koltrast             
Björktrast           
Taltrast                  
Rödvingetrast        
Sävsångare             
Fältsångare               
Kärrsångare              
Rörsångare                    
Härmsångare             
Höksångare                 
Ärtsångare                         
Törnsångare                         
Trädgårdssångare            
Svarthätta                      
Grönsångare              
Gransångare                       
Gransångare (collybita)         
Gransångare (tristis)                    
Gransångare (abietinus)         
Lövsångare                         
Kungsfågel                           
Brandkronad kungsfågel          
Grå flugsnappare                   
Mindre flugsnappare        
Halsbandsflugsnappare           
Svartvit flugsnappare        
Blåmes                        
Talgoxe                     
Törnskata            
Nötskrika                      
Stare                      
Bofink                
Bergfink                
Grönfink               
Steglits          
Hämpling             
Stenknäck         
Gulsparv                
Dvärgsparv       
Sävsparv       

Summa    

1
1
1
5
5
1
1
12
44
17
698
14
8
5
79
1
2
30
4
50
14
2
1
11
5
80
8
218
54
54
88
5
148
6
1
1
492
88
2
22
7
10
60
6
9
16
1
64
26
2
11
1
39
2
10
1
1

2547

Fåglar ringmärkta
i Sundre våren 2022,
all märkning.

54 arter, underarter ej medräknade.
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Projekt: Ringmärkning av höksångare, Sylvia nisora.

Höksångare, 3K hane

År   2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Medel 2013-2022
Märkta  8  1 10 3 6 10 3 1 5 8 5,3

Antal höksångare märkta i Sundre senaste 10 åren

Då Sundre fågelstation ofta märker relativt många höksångare per år, samt att fågeln har ett starkt fäste på 
Gotland beslutade vi att göra ett försök med riktad fångst ute i socknen under våren. Tyvärr blev det tomt i 
näten - fåglarna flög över istället för i. Dessutom blev det bara ett försök, många av stationens 
märkare bor tyvärr (för deras skull) inte permanent på ön och vi fick inte riktigt till bemanningen. Men en 
början är alltid en början.

Som kontrast gav den standardiserade fångsten gott resultat med hela 8 märkta höksångare, en väldigt 
välkommen siffra efter förra årets bottennotering på 1. Till nästa vår hoppas vi såklart på mer av denna häftiga 
fågel!

På Artdatabankens artfakta kan man bl.a läsa om vad för biotop höksångaren föredrar:
Höksångaren är en utpräglad igenväxningsart, eller successionsart om man föredrar det uttrycket. Den 
förekommer främst i täta, igenväxande buskmarker. Idealmiljön har tre buskskikt; ett lågt skikt med 
meterhöga, taggiga eller torniga buskar för bobygget, ett 2–4 m högt skikt som i regel utgörs av enbuskar, 
hagtorn och uppväxande lövträd samt ett skikt med 5–10 m höga överståndare som utnyttjas som sångplatser 
och under födosöket. Två huvudtyper av häckningsmiljöer kan urskiljas: dels långt utsträckta, flerskiktade bryn 
mellan skog och öppen betesmark och dels tätt buskbeväxta alvarmarker med små dungar av björk, ask, rönn 
eller oxel. Förekomst av överståndare i form av högre träd är mycket viktig, både som upphöjda sångplatser 
och under födosöket.

Stämmer bra på många ställen i Sundre. Mer kan du läsa på https://artfakta.se/naturvard/taxon/102123
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Återfynd och kontroller

1. Sparvhök (6215785) Märkt 200912 
    Kontrollerad av ringmärkare i Kuznica, Polen 210407 
    207 dagar efter märkning. 244 km från märkplats
    Funnen död 210327 8 km från kontrollplatsen.

2. Lövsångare (DC 77657) Märkt 200428
    Kontrollerad av ringmärkare på Nidingen, Halland 220430
    2 år och 2 dagar efter märkning, 379 km från märkplats

3. Ärtsångare (DA 97613)  Märkt 180523
    Kontrollerad av ringmärkare på Ottenby 220503
    3 år 346 dagar efter märkning, 133 km från märkplats

4. Härmsångare (DK24316)  Märkt 220523
    Kontrollerad av ringmärkare på Eggegrund 220605
    13 dagar efter märkning, 426 km från märkplats.

5. Taltrast (4650332)  Märkt 160915
    Skjuten i Monte Da Velha, Portugal 2021 12 07.
    5 år och 130 dagar efter märkning, 2560 km från märkplats.

6. Sparvhök (5027107)  Märkt 190528
    Fångad och släpt, Vamlingbo Gervalds “Kommit in i konstruktion ej avsedd som  
    boplats el fångst av djur”
    3 år 10 dagar efter märkning, 4 km från märkplats

7. Svartmes (DJ 28627) Märkt 211024
    Kontrollerad av ringmärkare (Thomas Wenninger) i Grötlingbo 211114 (och  
    220108)
    21 dagar efter märkning, 23 km från märkplats.

8. Blåmes (1GA 58042) Märkt 211023
    Kontrollerad av ringmärkare (Thomas Wenninger) i Grötlingbo 211215 (och  
    220126)
    53 dagar efter märkning, 23 km från märkplats.

9. Blåmes (1GA 58165) Märkt 211124
    Kontrollerad av ringmärkare (Thomas Wenninger) i Grötlingbo 211207 (och  
    220126)
    23 dagar efter märkning, 23 km från märkplats.

10. Halsbandsflugsnappare Märkt 210811
(DJ 236643)   Kontrollerad av ringmärkare (Johan Träff) i Grötlingbo 210818
    7 dagar efter märkning, 28 km från märkplats.

11. Halsbandsflugsnappare Märkt 180516
(DA 97249)   Kontrollerad som häckande av ringmärkare på Faludden, Öja 210818
    2 år och 33  dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Återfynd av i Sundre märkta fåglar:

Se karta på sida 16, röda markeringar
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Blåmes (1EZ 50775)   Märkt som bounge i Kyrkänget, Öja 210606
    Kontrollerad i Sundre 211018
    134 dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Blåmes (1GA 04157)   Märkt som bounge i Kattlunds, Grötlingbo 210602
    Kontrollerad i Sundre 211021
    141 dagar efter märkning, 25 km från märkplats.

Blåmes (1GA 53923)   Märkt som bounge i Nygranna, Fide 210609
    Kontrollerad i Sundre 211031, 211113
    144 dagar efter märkning, 22 km från märkplats.

Blåmes (1GA 53937)   Märkt som bounge i Odvalds, Fide 210617
    Kontrollerad i Sundre 210926
    109 dagar efter märkning, 19 km från märkplats.

Blåmes (1HA 93097)   Märkt som bounge i Odvalds, Fide 210609
    Kontrollerad i Sundre 211023
    128 dagar efter märkning, 19 km från märkplats.

Blåmes (1HA 93139)   Märkt som bounge i Ronarve, Öja 210617
    Kontrollerad i Sundre 211017
    122 dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Blåmes (1HA 94034)   Märkt som bounge i Ronarve, Öja 210607
    Kontrollerad i Sundre 211018
    133 dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Blåmes (1HA 94172)   Märkt som bounge i Anderse, Fide 210607
    Kontrollerad i Sundre 211018
    133 dagar efter märkning, 21 km från märkplats.

Blåmes (1HA 94279)   Märkt som bounge i Nygranna, Fide 210610
    Kontrollerad i Sundre 211018
    130 dagar efter märkning, 22 km från märkplats.

Blåmes (1HA 94455)   Märkt som bounge på Faludden, Öja 210606
    Kontrollerad i Sundre 211017
    130 dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Blåmes (1HA 94525)   Märkt som bounge på Faludden, Öja 210617
    Kontrollerad i Sundre 211016
    125 dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Blåmes (1GA 04024)   Märkt som bounge på Faludden, Öja 200605
    Kontrollerad i Sundre 200725
    50 dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Talgoxe (2KX 97662)   Märkt som bounge Nygranna, Fide 210609
    Kontrollerad i Sundre 211019
    132 dagar efter märkning, 22 km från märkplats.

Kontroller av fåglar märkta någon annanstans i Sverige:
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• Hämpling 5 (märkta 210821, 210531, 210726, 210429, 210729) 

• Lövsångare 3 (märkta 200726, 210802, 170503). Den sista är alltså 7+! 

• Ärtsångare 7 (märkta 210513, 190527, 210525, 210519, 200814, 190523, 190522). De som är märkta 2019 
är alltså 5k-fåglar, alla märkta som 20-fåglar, dvs födda 2018. 

• Koltrast 6 (märkta 210513, 210829, 200902, 210527, 210522, 211024) 

• Stare 1 (märkt 190526 som bounge i Sundre, alltså 4k) 

• Talgoxe 2 (märkta 211016, 210804) 

• Sånglärka 1 (märkt 200607, tagen av sparvhök i nät!) 

• Grönfink 1 (märkt 210822) 

• Stenskvätta 1 (märkt 190602 som 20-fågel, alltså född 2018 och därmed 5k)

Egna kontroller av fåglar märkta tidigare år i Sundre:

Halsbandsflugsnappare (DD 83621)   Märkt som bounge i Kyrkänget, Öja 210608
      Kontrollerad i Sundre 210812
      55 dagar efter märkning, 16 km från märkplats

Halsbandsflugsnappare (DA 78263)   Märkt som bounge i Ronarve, Öja 200615
      Kontrollerad i Sundre 200817
      63 dagar efter märkning, 16 km från märkplats.

Halsbandsflugsnappare (DC 55851)   Märkt som bounge i Odvalds, Fide 200618
      Kontrollerad i Sundre 200801
      44 dagar efter märkning, 19 km från märkplats.

1. Kungsfågel (R 360398)     Märkt på fågelstationen på Jurmo, Finland 211012
Kontrollerad i Sundre 211114
23 dagar efter märkning, 387 km från märkplats.

2. Kungsfågel (R 265535)     Märkt i Virmo, Finland 211018
Kontrollerad i Sundre 211018
10 dagar efter märkning, 462 km från märkplats.

3. Gransångare (LJP236)    Märt i Port Hellick, Scilly Islands, England 210527
Kontrollerad i Sundre 220428
336 dagar efter märkning, 1784 km från märkplats

Kontroller av fåglar märkta utomlands:

Se karta på sida 16, blå markeringar.
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Återfynd i rött och kontroller i blått.

3
1

2

4

5

2
1

3
6-11
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Observationer i fält

När det är tunt i nät får man kika efter fria fåglar istället. Märkarboden är välplacerad för span i området och 
ett bra ställe att stanna och fråga om det är någon fågel i rörelse. Nedan: vårens obsar av lite större dignitet.

3.5 Rödspov (ovanlig vid HOB)
7.5 Ringtrast hona vid Livräddningen
9.5 Jorduggla
11.5 Pilgrimsfalk (enda rapporten för våren), samt ängshök hane
14.5 Gulhämpling vid Rivet, dagen efter vid HOB (enda obsarna under våren)
20.5 Ängshök hane mot SW
28.5 - 2.6 Svartkråka
30.5 Sommargylling spelande, stäpphök hane mot N

18.4 Rödglada (sågs sedan i stort sett alla dagar, 1-2 ex)
30.4 Stäpphök hona mot N

1.6 Vit stork vid Muskmyr (den som sedan drog runt på ön i drygt en veckas tid)
2.6 Citronärla hona HOB (återfanns 5.6 vid Rivet), ängshök hane
4.6 Nedfall av kärrsångare (5 rm, > 10 sjungande)
6.6 Sommargylling

April

Maj

Juni
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Diagram: Johan Träff

Antal rapporterade halsbandsflugsnappare våren 2022. Blått för Sverige, rött för Gotland.

Antal rapporterade svartvita flugsnappare våren 2022. Grönt för Sverige, blått för Gotland.
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Tyngd i näten: fältsångare! Acrocephalus agricola.

Ålder 2+
Kön obestämt
Vinge 54 
vikt 8.7
fett 1.
Notch: hp2=14.1, Hp3=12.9, Hp2=6.
Näbb 9.9.            

Märkare: Bimbi Ollberg

Från protokollet:

Vinge med tydliga inskärningar på vingpennorna.

Bakgrund och ljus gör stor skilland för färgåtergivning vid fotografering.

Fältsångaren häckar främst i centrala tempererade Eurasien öster om Kaspiska havet och övervintrar generellt i 
Pakistan och Indien. Detta var enligt Birdlifes raritetskatalog det 42:a fyndet i Sverige och det tredje för 
Gotland - andra märkta för Sundre fågelstation! Första var 5 juni 2013.
Av svenska häckande fågelarter är fältsångaren mest lik rörsångaren men är något mindre med kortare näbb 
och längre stjärt. Den häckar i bladvass med inslag av vassbröten men förekommer även i stäppmiljöer med 
lågväxt vegetation och gräs.

Årets fågel märktes 6 juni och hann ses av sju personer utöver personalen innan den släpptes, efter det 
återfanns den tyvärr inte.

3
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Rapport från årsmöteshelgen

26 mars hölls årsmöte som vanligt på Holmhällar. Dagen inleddes med ett artrace i Sundre socken där vi 
lyckades skrapa ihop sammanlagt 97 arter varav det vinnande laget såg 86. En kall vår gav frånvaro av många 
arter som annars kunnat putta upp totalen över 100-strecket, men en fin morgon hade vi.

Under mötet återvaldes sedan styrelsen i sin helhet och tackar för fortsatt förtroende. Som Bimbi skriver ovan 
tog vi ett steg mot att förändra medlemsbegreppet: det ska nu vara medlemen själv som bestämmer vilken 
form av medlemskap denne vill ha, inte föreningen. Läs mer på sida 4, frågan avgörs på höstmötet.

Efter avslutat möte åt vi en god middag och tittade på bildvisning och ett kort föredrag om skillnader i 
lövsångares och törnskators migrationsmönster. Dessutom provade två märkare att ha nät uppe för att fånga 
ugglor och kom in med en tjusig hornuggla vid 23-tiden. Kul tyckte de som fortfarande var vakna!

På söndagsförmiddagen delade vi in oss i smågrupper och for runt Sudret upp till Fide och delade ut brev i alla 
brevlådor med information om vår verksamhet samt en inbjudan att bli stödmedlem eller på annat sätt stötta 
ringmärkningen i Sundre.  Föreningen har en god ekonomi men är helt beroende av intäkter från 
privatpersoner då inga fasta bidrag ges till fågelstationer så en sådan insats får vi nog göra med jämna 
mellanrum.
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Fåglar märkta i Sundre sedan starten 1976
Svärta      
Bivråk   
Brun kärrhök   
Blå kärrhök 
Ängshök       
Duvhök        
Sparvhök   
Ormvråk          
Fjällvråk      
Tornfalk    
Stenfalk   
Lärkfalk         
Rapphöna       
Vattenrall         
Småfläckig sumphöna 
Kornknarr       
Trana            
Strandskata        
Större strandpipare 
Ljungpipare         
Tofsvipa            
Småsnäppa   
Mosnäppa          
Kärrsnäppa          
Brushane          
Dvärgbeckasin     
Enkelbeckasin         
Morkulla          
Småspov         
Storspov         
Rödbena           
Gluttsnäppa         
Skogssnäppa      
Grönbena      
Drillsnäppa       
Roskarl            
Skrattmås      
Fiskmås       
Gråtrut     
Kentsk tärna        
Fisktärna         
Silvertärna      
Småtärna         
Skogsduva       
Ringduva      
Turkduva      
Turturduva         
Gök            
Dvärguv           
Hornuggla          
Jorduggla        
Pärluggla        
Nattskärra   

1
1
1
1
1
7
304
1
1
14
9
3
27
1
1
6
1
11
20
1
15
1
7
26
4
3
5
13
3
2
15
1
4
30
7
3
2
2
1
8
10
18
1
6
16
2
2
102
1
36
2
5
58

Tornseglare    
Härfågel    
Göktyta      
Spillkråka       
Större hackspett    
Mindre hackspett 
Korttålärka     
Trädlärka  
Sånglärka   
Backsvala     
Ladusvala    
Hussvala      
Större piplärka   
Trädpiplärka    
Ängspiplärka
Gulärla        
Gulärla (flava)     
Gulärla (thunbergi) 
Forsärla     
Sädesärla   
Sidensvans    
Gärdsmyg  
Järnsparv    
Rödhake   
Näktergal     
Sydnäktergal    
Blåhake   
Blåhake (svecica)  
Vitstrupig näktergal   
Svart rödstjärt   
Rödstjärt     
Buskskvätta        
Vitgumpad buskskvätta  
Stenskvätta  
Ringtrast    
Koltrast      
Björktrast    
Taltrast      
Rödvingetrast   
Dubbeltrast  
Gräshoppsångare    
Flodsångare       
Vassångare     
Sävsångare   
Fältsångare          
Busksångare    
Kärrsångare     
Rörsångare      
Rörsångare (scirpaceus)  
Trastsångare         
Härmsångare    
Sammetshätta     
Höksångare      

8
2
390
1
214
24
1
2
94
9
131
337
1
2401
185
30
2
4
2
564
9
1787
1434
25443
2302
5
649
11
1
47
7478
556
1
1047
12
2924
1015
4844
737
31
209
13
1
730
2
29
636
740
1
10
3906
1
1008
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Ärtsångare   
Törnsångare      
Trädgårdssångare     
Svarthätta       
Lundsångare     
Nordsångare    
Kungsfågelsångare   
Taigasångare        
Bergstaigasångare   
Brunsångare      
Bergsångare     
Grönsångare    
Gransångare   
Gransångare (collybita)  
Gransångare (tristis)      
Gransångare (abietinus)       
Lövsångare         
Kungsfågel      
Brandkronad kungsfågel    
Grå flugsnappare     
Mindre flugsnappare       
Halsbandsflugsnappare      
Svartvit flugsnappare         
Hybrid? 
svartvit / halsbandsflugsnappare  
Hybrid: 
svartvit / halsbandsflugsnappare    
Stjärtmes    
Stjärtmes (caudatus)    
Svartmes     
Blåmes    
Talgoxe   
Nötväcka    
Nötväcka (europaea)    
Trädkrypare       
Trädgårdsträdkrypare  
Pungmes            
Sommargylling      
Törnskata               
Svartpannad törnskata      
Varfågel  
Nötskrika
Skata    
Nötkråka    
Kaja          
Kråka    
Korp         
Stare     
Gråsparv      
Pilfink   
Bofink    
Bergfink    
Grönfink   
Bändelkorsnäbb

17497
12843
12428
8189
89
1
11
22
1
8
1
2979
2320
73
18
160
67773
32993
7
6031
456
1431
8566
1

8

387
29
5196
5615
4984
26
2
860
1
2
13
3119
1
58
248
26
2
21
53
1
2054
321
324
2264
495
1248
2

Mindre korsnäbb 
Rosenfink 
Domherre    
Stenknäck 
Lappsparv     
Gulsparv    
Ortolansparv   
Videsparv  
Dvärgsparv    
Sävsparv    
Brokig kardinal 
Okänd (eller miss i notering) 

Summa      
Arter
(Exklusive underarter och 
hybrider)

44
1055
300
133
5
2646
47
10
5
387
1
12

271 558
160
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HÖSTSÄSONGEN 2022 inleds den 25 juli! 
Boka in en vecka (eller mer) och upplev ett fantastiskt Gotland, en magisk socken, otaliga vackra och 
spännande fåglar och en fin gemenskap. Kan du inte vara med en hel vecka brukar det ändå lösa sig.

Hör av dig till oss på bokning@sundrefagelstation.se
Först till kvarn…..

Hösten 2022: verksamheten, höstträff och senhöstmärkning

• Ordinarie höstsäsong hålls som alltid 25 jull till 15 september. Näten är uppe från en timme 
innan soluppgång till åtminstone kl 10.00, varje dag så länge vädret tillåter. 

• Under säsongen kommer vi dessutom göra några försök att fånga vadare så som gjordes 
förra året då vi bland annat fångade en gluttsnäppa, stationens första och en art som det 
fångas få av i Sverige generellt. Även tärnor och mås är troliga i fångsten som sker nattetid. 

• Från och med 16 september sätter vi igång med den numera återkommande  
senhöstmärkningen där vi har nät uppe alla helger och vissa vardagar fram till mitten av 
november för att fånga gråsiskor, tajgasångare och annat spännande som gästar ön under 
hösten. 

• 19-21 augusti har vi en fortbildningskurs för våra aktiva ringmärkare, se program på nästa 
sida. 

• 30 september till 2 oktober är det Höstträff med samvaro och märkning. Mer info kommer 
när det närmar sig.
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Fortbildningskurs för ringmärkare 19-21 augusti

Preliminärt program:

Fredag 19/8
• Start kl 18. Föredrag 3 x 45 min
• Introduktion av Thomas Wenninger Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska museet.
• Genomgång av praktiska övningar inför morgondagens ringmärkning. 
• Kort repetition av hur mått, fett m.m. mäts 
 
Lördag 20/8
• Ringmärkning från ca 05 till kl. 10 och föredrag (3 x 45 min)
• Praktisk användning av vingmått- och fettbestämning 
• Studier i skalltaksförbening som stöd för åldersbestämningar 
• Kön och åldersbestämningar av SVFLU och HAFLU (Johan Träff)
• Åldersbestämning av Sylvior med hjälp av bl. a. större täckare
 
Söndag 21/8
• Ringmärkning från ca 05 till kl. 10 och föredrag (3 x 45 min)
• Praktisk användning av vingmått- och fettbestämning 
• Summeringar av svårigheter med olika åldersbestämningsmetoder 
• Genomgång av åldersbestämningar hos andra artgrupper

Sundregruppen ordnar en fortbildningskurs för ringmärkare som är eller har varit aktiva som 
märkare på Sundre fågelstation. Kursen ordnas för att bland annat förbättra vår hantering av 

fåglar och insamling av biometriska data. Vidare kommer vi att 
förstärka och repetera våra bestämningskunskaper. 

Vi är glad att kunna genomföra den med kursmaterial från Ottenby fågelstation och en kunnig 
ringmärkare från Falsterbo fågelstation, Bernat Garcia Espluga som handledare.

Kursen genomförs som en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjande i Visby.
Sundregruppen står för boende- och matkostnader.

Anmälan senast 19 juli
Bindande anmälan och eventuella frågor skickas till perjohan.ulfendahl@telia.com.

Kön- och åldersbestämning av sädesärlor: ibland svart och vitt, 
ibland en gråzon.
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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. Då erhåller man också denna 
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. Glöm inte att skriva namn och e-postadress på 
inbetalningen! 

Föreningen vill åter tacka Sundreborna Einar Johansson och Sune Jacobsson för god hjälp med det praktiska. 
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 oss. Den 25 juli börjar en ny säsong bland näten i Sundre. Vi 
ser fram emot en spännade höst!

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