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Ringmärkt koltrast avläst i fält

Annika Rastén

En dag tidigt i våras rastade det ett flertal 
koltrastar i vår trädgård. Som mest 
räknade jag till nio individer. Av någon 

anledning fick jag för mig att jag skulle kolla 
om någon av dem var ringmärkt, kanske för 
att jag hösten innan tillfälligt sett en ringmärkt 
koltrast i trädgården. Jag började spana in 
trastarnas ben och jo faktiskt, en hane var 
ringmärkt! Jag fick nu en småvild idé – tänk 
om jag skulle försöka läsa av ringen!? I mitt 
jobb som fältassistent händer det att jag råkar 
på stenskvättor som har tappat sina färgringar 
och alltså bara har aluminiumringen kvar. 
Enda sättet att få reda på vilken individ det 
är, är då att med tubkikarens hjälp försöka 
läsa ringnumret. Jo det går faktiskt, om man 
kan komma tillräckligt nära och fågeln har 
vänligheten att sitta still en stund. Jag har 
lyckats läsa av stenskvätteringar flera gånger 
och eftersom koltrastar har betydligt större 

ringar än stenskvättor borde det inte vara 
några problem att läsa av den här hanens 
ring, resonerade jag. Stenskvätteringarna 
går bra att läsa av om fågeln inte sitter mer 
än 10 meter bort. Koltrasten vid fågelbordet 
satt närmare än så, stod jag i verandafönstret 
och kikade ut hade jag honom på bara ca tre 
meters håll. Men jag upptäckte snart ett stort 
problem, ett problem som jag aldrig råkat ut 
för med skvättorna eftersom jag jobbar med 
dem sommartid. Koltrasten hade hoppat i en 
snödriva och hans ring var således helt täckt 
av iskristaller. Det fanns inte en chans att jag 
skulle kunna läsa av den. Så trist!

Vartefter timmarna gick blev det mildare 
ute och de rastande koltrastarna fortsatte förse 
sig vid fågelbordet. Den ringmärkte hanen 
försvann ett tag men så rätt vad det var så var 
han tillbaka. Och nu äntligen hade iskristal-
lerna på ringen smält bort! Jag zoomade 

Den ringmärkta koltrasten i Mumsarby. Foto: Curt Johnsson
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Rätt svar Pippi Q
1. Den här arten har utvecklat ett bra kamou-
flage bland snölegorna på fjället. Ibland ses 
stora flockar hos oss på vintern.

SVAR: Snösparv. Svår att förväxla med nå-
gon annan art, även om ungfåglarna är mer 
gulbruna och inte har så mycket vitt på sig. 
Landsberga i april.

2. I september kan det krävas en extra titt 
eller ett lockläte för att bli övertygad om art-
tillhörigheten.

SVAR: Sävsparv. Till skillnad från lappsparv 
(och videsparv och dvärgsparv) har sävsparv 
ljusbruna vingband. Ansiktet är dessutom 
kraftigare tecknat än hos lappsparv. Hjälsta-
viken i juli.

3. En art som oftast uppmärksammas på 
lätet. 

SVAR: Lappsparv. Notera de svaga, vita 
vingbanden och teckningen på huvudet – två 
karaktärer som är bra att använda för att 
skilja en honfärgad lappsparv från sävsparv. 
Lappsparv brukar ge ett ljusare intryck än vad 
sävsparv gör. Lövstaslätten i april.

in ringen och kunde urskilja några siffror. 
Tyvärr räcker det inte med att fågeln är nära 
och stationär, den måste vrida på sig också så 
att man kan se ringen från alla håll. Det tog 
sin lilla tid men till sist hade jag ett komplett 
ringnummer: L260242. Ovanför numret fanns 
två rader text i ännu mindre storlek. Den 
undre av dem slutade på ”OLLAND” kunde 
jag se. Holland? Jag skickade in en blankett 
till Ringmärkningscentralen och efter några 
månader kom svaret. Koltrasten ringmärktes 
som ung hane i Holland den 29 oktober 2006.
Ett år och 147 dagar senare hittade jag honom 
här hemma i Mumsarby, 1 114 km från ring-
märkningsplatsen. Tänk, det hade man inte 

kunnat tro, att en koltrast i trädgården varit 
ute på en sådan långresa! Jag antar att det inte 
är särskilt vanligt att Ringmärkningscentralen 
får in rapporter på levande fåglar avlästa i fält, 
i synnerhet inte tättingar. Men med en god 
portion tålamod och noggrannhet, plus en bra 
tubkikare med zoomokular, går det bra att läsa 
av ringmärkta fåglar utan att fånga dem. Vår 
ringmärkte hane försvann efter en dag, kanske 
skulle han vidare till norra Sverige? Jag kan 
inte låta bli att undra om det var samme hane 
som rastade i trädgården hösten 2007. Hädan-
efter ska jag hålla extra utkik efter ringmärkta 
fåglar i trädgården, kanske kommer trasten 
förbi nu i höst igen?


