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Ringmärkning och återfynd i Uppland 2007

Roland Staav

En mängd olika projekt pågår av vilka 
jag här ska nämna några. Fågelsta-
tionsliknande verksamhet i större 

skala pågår på Svenska Högarna längst ut i 
skärgården (Bill Douhan) och på Björn utanför 
Fågelsundet i nordligaste Uppland (Lars Gus-

Landskapet Uppland hyser flera entusiastiska ringmärkare och en fråga, som hittills 
varit obesvarad, är vad fynden under ett enda år kan bidra med för nya kunskaper om 
våra fåglars liv och flyttningsrörelser. Jag gick därför på Ringmärkningscentralen, 
Naturhistoriska riksmuseet igenom samtliga märkningar och återfynd under 2007 som 
hade anknytning till landskapet Uppland.

tavsson). CES-märkning (miljöövervakning på 
fasta märkplatser) bedrivs på två platser, vid 
Broängarna nordväst om Stockholm (Tommy 
Eriksson) och vid Vendelsjön (Anders Arnell). 
Specialprojekt kring rovfåglar pågår med 
havsörn (Björn Helander), duvhök i Storstock-

Knölsvan 15
Bivråk  2
Havsörn  74
Ängshök 2
Duvhök 142
Sparvhök 38
Ormvråk 29
Fiskgjuse 72
Tornfalk 28
Stenfalk 1
Lärkfalk  5
Trana 2
Större strandpipare   4 
Tofsvipa     1
Rödbena    1
Roskarl   1
Kustlabb   5
Dvärgmås 1
Skrattmås 156
Fiskmås 12
Silltrut 26
Gråtrut 39
Havstrut 5
Skräntärna 156
Fisktärna 190
Silvertärna 194
Svarttärna 7
Sillgrissla 92

Tordmule 104
Sparvuggla 10
Kattuggla 18
Slaguggla 44
Tornseglare 108
Göktyta  51
Gråspett  5
Spillkråka   1
Större hackspett  35
Mindre hackspett 2
Trädpiplärka 2
Ängspiplärka 2
Gulärla 2 
Forsärla 4
Sädesärla   11
Strömstare    79
Gärdsmyg   49
Järnsparv  112
Rödhake  785
Näktergal 12
Blåhake 20
Rödstjärt 55
Buskskvätta 4
Stenskvätta 336
Koltrast    94
Björktrast 8
Taltrast   130
Rödvingetrast 38

Dubbeltrast 2
Gräshoppsångare 2
Flodsångare 1
Sävsångare 125 
Fältsångare 1
Kärrsångare 20
Rörsångare 191
Härmsångare 27
Höksångare 1
Ärtsångare 79
Törnsångare 47
Trädgårdssångare 124
Svarthätta  130
Lundsångare 2
Taigasångare 1
Grönsångare 3
Gransångare 41
Lövsångare 395
Kungsfågel 1 915
Grå flugsnappare 69
Mindre flugsnappare 17
Svartvit flugsnappare 95
Skäggmes 34
Stjärtmes 37
Entita 14
Talltita 45
Tofsmes 15
Svartmes 33

Blåmes  455
Talgoxe    741
Nötväcka 65
Trädkrypare 93
Törnskata 26
Varfågel 4
Nötskrika 24
Skata 2
Kaja 7
Stare 41
Gråsparv 1
Pilfink 21
Bofink 110
Bergfink 29
Grönfink 253
Steglits 3
Grönsiska 58
Gråsiska  549
Brunsiska 23
Snösiska 7
Rosenfink 4
Domherre 102
Stenknäck 3
Gulsparv 92
Dvärgsparv 2
Sävsparv 172

Tot 109 arter 9 769

Tabell 1. Nästan 10 000 fåglar ringmärktes i Uppland 2007.

Observera att inte en enda storskarv blev märkt i landskapet (se kommentar). Remarkabelt var också 
att antalet havsörnar (ungar) var större än antalet fiskgjuseungar. Knappast oväntat märktes inte en 
enda ortolansparv under året.   
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holm (Tommy Eriksson) samt duvhök 
och fiskgjuse i Roslagen (Bill Douhan). 
Holkprojekt med ugglor på programmet 
pågår sedan lång tid i norra Uppland 
(Lars Gustavsson). Ett åtgärdsprogram för 
skräntärna påbörjades 2007 i hela Sverige 
och i samarbete med Skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms län besöks årligen alla kända 
sillgrisslekolonier i landskapet för märkning 
och kontroller av redan märkta fåglar (Roland 
Staav). Stenskvättor märks i stor skala nära 
Uppsala (Tomas Pärt). Dessutom sker en 
del andra ringmärkningar, särskilt under 
flyttningstider 

Intressanta fynd av fåglar märkta i 
Uppland (cirka 200)
Vintern 2002 drabbades knölsvanarna i Stock-
holms ström av ett utsläpp av hydraulolja, men 
många tvättades och kunde räddas. Vi ser att 
många av dem ännu i dag lever bra och till och 
med kan fortplanta sig. Det är sällan någon 
svan lämnar Stockholmstrakten, men en fågel 
född 2001 påträffades vid Lickershamn på 
Gotland. En vitkindad gås märkt som 2K+ vid 

Blockhusudden på Djurgården 1994 kontrol-
lerades efter drygt 13 år i oktober i Hauke-
Haien-Koog i Tyskland. En storskarv från 
Hättan i Lövstabukten född 1996 fastnade i 
ett fisknät vid Apatin i Serbien den 22 februari 
12 år gammal. Svartlögafjärden i Norrtälje 
kommun är numera helt fri från häckande 
skarvar. Tack vare studier från ett gömsle för 
filminspelning på Bergskäret i Gälnan kunde 
vi konstatera att fyra av skarvarna flyttat 12 km 
in i skärgården för att genomföra sin häckning. 
I Frankrike skyddsjagas årligen cirka 50 000 
skarvar och vi ser att fyra ringmärkta skarvar 
från Uppland mött sitt öde här. En fågel från 
Skrakhällen blev skjuten i februari på över-
vintringsplatsen i Sydnorge (Aust-Agder).

Havsörnar med ringar kontrolleras i stor 
mängd på en åtelplats i Roslagen. Under 
2007 var 24 märkta i Uppland, men ännu fler 
av Upplandsörnarna söker också upp åtlar i 
Åbo-Björneborg, Finland, inte mindre än 28 
stycken vintern 2007. En 23-årig hane lästes 
av på en åtel nära Enånger i Hälsingland, 
medan två sexåringar syntes i närheten av 
Degerfors i Närke. 

Ung havsörn vid åtelplats. Foto: Lasse Olsson
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Dödligheten är stor hos storstadsduvhökarna 
och tidigare studier har visat att omkring 70 
procent inte överlever första vintern. En he-
mortstrogen duvhökhona från Bromsten blev 
dock 10 år gammal. En fiskgjuse från Edsbro 
blev skjuten på normal övervintringsplats den 
10 november i Mali, tropiska Västafrika. En 
havstrut från Hållnäs blev skjuten på Hovgår-
dens soptipp utanför Uppsala den 8 september. 

Storfångst av fisktärnor för ringmärknings-
syfte äger rum under flyttningen i Belgien och 
under övervintring i Namibia i sydvästra Afrika. 
En fisktärna från Hållnäs kontrollerades 17 år 
gammal den 14 april i Zeebrugge, Belgien. 

Två fisktärnor, den ena från Karlholm och 
den andra från Hållnäs infångades i december 
respektive januari vid Swakopmund i Nami-
bia, 9 199 resp. 9 248 km från födelseplatsen. 
Silvertärnan flyger längst av alla flyttfåglar, 
men en årsunge från Hållnäs hittades död 
redan 7 augusti vid en sjö i skotska höglandet 
1 302 km från födelseplatsen.

Sillgrisslan är känd för att ofta uppnå hög 
ålder. En 28-årig sillgrissla (född på Abbor-
ren) kontrollerades på häckplatsen i en liten 
nyfunnen sillgrisslekoloni bland tordmu-
larna på Stridsbådan, Understen. En annan 
sillgrissla som häckade på Abborren 1998 
hade bytt land och flyttat över till Aspskär, 
Pernaja, Finland, där den kontrollerades den 
5 juni. Tordmularna är mycket trogna sina 
boplatser på Lillön, Svenska Högarna. Vi 
kontrollerade tre häckfåglar vilka var 16, 15 
och 15 år gamla.

En slaguggla född vid Forsmark 2006 hit-
tades död hängande på ett tåg som gick mellan 
Gävle och Sundsvall. Det är ett vanligt öde att 
slagugglor blir påkörda av tåg. Två taltrastar 
(ålder 3K) märkta på Svenska Högarna har 
blivit skjutna i Spanien. En sävsångare märkt 
vid Aspvik, Broängarna 2006 kontrollerades 
som 2K+ av ringmärkare i Slovenien den 15 
augusti. En kärrsångare märkt på Svenska 
Högarna den 28 maj blev redan den 4 juni tro-
ligen tagen av en katt i Norrala, Hälsingland. 
En svarthättehona märkt som ungfågel vid 
Örbyhus den 27 augusti 2006 kontrollerades 
av ringmärkare på Greifswalder Oie, Rostock, 
Tyskland den 28 april 2007. En korp från Råd-
mansö alternerade mellan två matplatser för 
örnar i Hälsingland som 4-åring, vid Axmars 
bruk syntes den 5 mars och vid Hamrånge 
den 20 mars. En 2K+ gråsiskehane, märkt 
vid Långsandsörarna den 29 oktober 2005 
påträffades död i Piteå den 28 januari. En säv-
sparvhona märkt på Björn som ungfågel 2003 
kontrollerades av ringmärkare som 5K-fågel i 
Ebrodeltat, Spanien den 30 mars. 

Tordmule. Foto: Tero Niemi
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Några intressanta fynd i Uppland av 
fåglar märkta i övriga Sverige (46)
En fjällgås som utplanterats i Pite lappmark 
som 1K hane 1998 med vitkindade gäss som 
fosterföräldrar observerades i Ekoparken den 
30 juli. Fyra vitkindade gäss från Gotland 
visade sig på hösten tillsammans med Ekopar-
kens vitkindade. Inte mindre än 13 havsörnar 
av 18 födda i Södermanland visade sig på åteln 
i Roslagen. Övriga var födda i Västerbotten, 
Hälsingland, Gästrikland, Västmanland och 
Småland. En duvhök, hane märkt som 1K 
första vintern i södra Halland år 2000, flög 
emot en ruta i Kårsta den 16 mars. Något över-
raskande hittades en 3-årig duvhök märkt i 
Leksand, Dalarna död i Näsby park, Täby den 
24 juni. En gammal sillgrissla märkt i en ko-
loni på Grän, Nåttarö i Stockholms södra skär-
gård 2003 hade bytt häckplats och fångades 
den 14 juli in på Kalken, Svenska Högarna. 
En 21-årig tordmule född på Gunnarstenarna 
utanför Nynäshamn kontrollerades i den stora 

tordmulekolonin på Lillö, Svenska Högarna. 
En gråspett märkt som pull hona i en kull 
med 7 ungar i Skog, Hälsingland flög emot 
en ruta i Ogesta, Enköping den 4 november 
födelseåret.

Skäggmesar är kända för att flytta i alla 
möjliga riktningar. Ett exempel är en hona 
märkt i Sörfjärden, Mälaren den 18 september, 
som kontrollerades på Långsandsörarna, Älv-
karleby den 20 oktober. Slutligen ett mycket 
märkligt fynd. En blåmes 1K hane, som 
märktes vid Falsterbo fyr den 27 september 
trodde jag var på väg till Danmark. Men till 
min förvåning rapporterades att den flugit 
emot en fönsterruta i Ed, Östhammar den 7 
november 41 dagar efter märkningen. Jag 
trodde att rapportören anmält fel ringnummer 
och begärde in ringen. Men det var mycket 
riktigt CE 51788 som rapportören också an-
gav var en blåmes. Östhammar ligger 633 km 
nordöst om Falsterbo. Man blir aldrig klok på 
fåglarnas flyttningsrörelser!    

Blåmes. Foto: Attila Seprényi

Tordmule. Foto: Tero Niemi
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Fynd av fåglar märkta i utlandet 
funna i Uppland (33)
Danskmärkta knölsvanar visar sig regelbundet 
i Stockholms vatten. Samtliga sex är märkta 
som adulta på Själland under vintern. Den 
äldsta hittades 18 år efter märkningen. Finska 
havsörnar i Roslagen var födda på Åland och 
i Åbo/Björneborg. En 3K duvhökhane från 
Häme/Tavastehus, Finland kontrollerades på 
Segersta gård vid Hjälstaviken och släpptes i 
Järfälla den 6 januari. En gråtrut från Pärnu, 
Estland märkt som unge 5 juni blev skjuten på 
Hovgårdens sopstation vid Uppsala redan den 
9 augusti. En 2K fiskmås märkt i Köpenhamn 
22 december 1993 återvänder troget till häck-
platsen vid Lervik, Åkersberga, där den visade 
sig punktligt redan 30 mars som 16K-fågel. 
En blåhakehane tog språnget mellan Lågskär 
och Örskär på ett dygn mellan den 17 och 18 

maj, avstånd 114 km. En 2K+ sävsparvhona 
märkt i Albacete, Spanien den 12 november 
2006 kontrollerades på Svenska Högarna den 
1 oktober. Det finns ytterligare ett fynd av en 
fågel märkt i Rumänien från Älvkarleby och 
en med spansk ring från Alunda, som ännu 
inte redovisats till RC.

Fynd av färgmärkta gäss

Sädgås
Flera projekt med halsmärkta gäss pågår i 
Europa och det som berör Sverige mest är ett 
program med rödfärgade halsringar på sädgäss 
i Finland. Varje vinterhalvår rapporteras åtskil-
liga avläsningar till Ringmärkningscentralen. 
Nedan några exempel på sädgäss, som brukar 
äta upp sig i Uppland under vårflyttningen.

En sädgås med ringen T79 är född 2002 i 
Poulanka, Uleåborg. Den rastade i Lenaom-

Spetsbergsgäss. Foto: Lasse Olsson
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rådet i april 2004, i Landsbergaområdet i april 
2005 och i Alundaområdet i april 2006. Vid 
Vendelsjön lästes den av den 13 mars 2007 
(liksom för övrigt den 16 mars 2008).   

X82 och X83 är kullsyskon från Poulanka 
2003. Under sin första vårflyttning höll de 
ihop som ett par i Lena–Vendelområdet under 
april 2004. X83 brukar övervintra i Skåne och 
visade sig vid Landsberga den 11 mars 2007, 
medan X82 visade sig vid Vendelsjön den 16 
mars 2007. 

U6 är född och märkt i Ylikiminki, Uleå-
borg, Finland 2004. Den rastade i Umedeltat 
23–26 april 2006 och sågs vid Tämnaren 31 
mars. Ett exempel bland få på en gås som är 
kläckt i Finland och som sträckt upp längs 
svenska östkusten. Osäkert om sådana gäss 
också häckar i Sverige (utbyte mellan svenska 
och finska populationen) eller om de sträcker 
över till Finland i höjd med Umeå eller längre 
norrut.

V5 märktes som unge i Pudasjärvi, Uleå-
borg, Finland. Den avlästes vid Harbo, Täm-
naren den 14 mars, men tvingades på grund 
av kraftigt kalluftsutbrott norrifrån söderut till 
Hosjön, där den avlästes den 1 april 2007. 

C6 märktes som vuxen (2K+) i Salla, 
finska Lappland den 1 juni 2005. Den rastade 
vid Viksta söder om Vendel i mars 2007. Den 
12 februari 2008 var den i Kvismaren, men 
från 29 februari till 15 mars var den tillbaka 
vid Vendelsjön. 

Observationerna lär oss att vissa kull-
syskon länge kan hålla ihop som par under 
vårflyttningen.

Spetsbergsgås

Ett av de mest oväntade fynden var en spets-
bergsgås med halsringen TSH, som rapporte-
rats tre gånger under hösten. Gåsen ingick i ett 
brittiskt-isländskt projekt, som började 1987 

med hittills mer än 6 100 märkta individer. 
Spetsbergsgåsen rapporterades först från 
Ledskär den 22 september (Curt Johnsson) 
och den 30 september (Jonas Moll), sedan 
från Hjälstaviken (Lars-Olov Karlsson) den 9 
oktober. Den infångades som ung hane (1K) 
vid Loch of Lintrathen den 22 oktober 2006, 
nära Aberdeen i norra Skottland. Övervint-
ringen ägde rum i nordöstra Skottland, där 
den senast rapporterades den 4 april 2007. 
Men gåsen har senare någon gång flugit till 
Norden, vilket torde vara mycket ovanligt för 
isländska spetsbergsgäss, som denna troligen 
är ett exempel på. Om man tittar i Svalan ser 
man dock att spetsbergsgäss under senare år 
blivit allt talrikare i Mellansverige och till 
och med bildar egna flockar, vilket antyder 
expansion till nya häckplatser. Vi vet också 
att arten nyligen börjat häcka i Nordnorge och 
kanske även i områden i Ryssland.

Detta var bara ett axplock av fynd inkomna 
under ett enda år till RC. Som synes får vi 
varje år en mängd nya kunskaper om fåglar-
nas fascinerande rörelser. Detta arbete måste 
ständigt pågå, eftersom fåglarna som individer 
snabbt måste anpassa sig till nya situationer 
och ändra sina vanor. Ringmärkning är ett 
arbete som stöder sig på rapporter från många 
intresserade i olika länder. Utan allmänhetens 
hjälp skulle det ta betydligt längre tid att få in 
alla uppgifter om vår fågelfauna.

Jag vill slutligen framföra mina tack till 
Thomas Wenninger och Bo Sällström, som 
tagit fram märk- och fynduppgifter med an-
knytning till landskapet Uppland samt till Lars 
Bern för uppgifter om halsmärkta sädgäss. 

Roland Staav
Hornsgatan 47
118 49 Stockholm
e-post: roland.staav@glocalnet.net


