
29FÅGLAR I UPPLAND  3  2011

vi en allemansrätt och det är därför mycket 
svårt att ta sig ut i markerna på sättet som vi 
är vana vid att göra så man får ofta hålla till 
godo vad man kan se från vägarna.
Mellan samhällena Kilkee och Kilrush ungefär 
fyra mil från Kilbaha finns en stor havslagun, 
Poulnasherry Bay som erbjuder bra skådning 
av olika vadare. Det är inte alls ovanligt att 
det rastar amerikanska vadare i området som 
tuvsnäppa och amerikansk tundrapipare. 
Viktigt är dock att hålla reda på tidvattnet 
eftersom det varierar med flera meter under 
dygnet.

SÅ VARFÖR INTE lägga en resa till Irland nästa 
höst? Enklast att ta sig dit är att flyga till 
Dublin, exempelvis med SAS från Arlanda 
och sedan ta en hyrbil till Kilbaha. Restiden 
med bil kan variera beroende på trafiken men 
räkna med minst tre till fyra timmar.

Spana efter halsmärkta gäss!
NINA JANELM

En av höstens stora begivenhet för många 
är de stora gåsflockar som passerar på väg 
söderut och som ofta passar på att stanna vid 
några av våra slättsjöar några veckor. Att stå 
och se hur flock efter flock av dessa kraftfulla 
flygare dimper ner i nån sjö är ett fantastiskt 
skådespel som möjligen bara överträffas av de 
uppflog som en jagande havsörn kan ge upp-
hov till. Många är de skådare som spenderar 
några veckoslut vid exempelvis Hjälstaviken 
för att få uppleva detta och för att träna sin 
iakttagelseförmåga genom att spana igenom 
de väldiga flockarna på jakt efter de mer 
ovanliga gåsarterna. Ibland faller dock ögat 
på något annat. Nåt färggrannt sticker ut 
bland de stora flockarna? En titt i tuben visar 
att en av de tusentals gässen har en plastring 
runt halsen.

Varje år märks gäss av olika arter med 
färggranna halsringar i olika projekt med 

förhoppningen att så många som möjligt 
ska se dem och rapportera in fynden, så att 
forskarna kan lära sig mer om dem. Det hela 
bygger dock på att folk faktiskt ser till att inte 
bara konstatera att en gås är märkt, utan att 
också skicka in rapporten till rätt mottagare. 
Som tack får man inte bara vetskapen att man, 
om än på ett litet sätt, varit med och bidragit 
till vetenskapen, utan också reda på var gåsen 
ifråga märktes och var den setts hittills. 

Så, vad gör man då om man ser en gås 
med halsring? Först gäller det att försöka läsa 
av ringen. Det kan ibland vara lite knepigt, 
särskilt som gäss gärna vänder sig bort, eller 
lägger huvudet under vingen så att ringen inte 
syns, eller helt enkelt flyger bort. Om nu gåsen 
faktiskt ligger i perfekt position kan man vara 
nästan säker på att en annan gås kommer att 
simma framför och vara ivägen. Hursomhelst, 
med lite tålamod och en hyfsad tubkikare 

Storlabb som passerade rakt över oss.

Rekommenderad läsning
Finding Birds in Ireland: the complete guide. Av Eric 
Dempsey och Michael O’Clery. Finns att exempelvis köpa 
hos http:/www.amazon.co.uk

Gå även in på denna hemsida:

http://www.seabirdwatchireland.blogspot.com/
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brukar de flesta ringar gå att läsa av. Det man 
bör notera är ringens färg, bokstävernas/siff-
rornas färger samt naturligtvis vilka bokstäver 
eller siffror det står på ringen. Man bör också 
notera vilken art fågeln är av. 

När man sen kommer hem är det dags 
att bege sig online. Det finns två sajter som 
man bör kolla av när det gäller gäss. Först och 
främst är det www.geese.org där man kan 
registera sig och sen rapportera in sina ob-
servationer. Vissa projekt är anslutna där och 
då kan man omedelbart få reda på var gåsen 
varit tidigare och var den är märkt. Dess-
utom finns www.cr-birding.be som samlar 
information om olika ringmärkningsprojekt 
i hela Europa. Man letar helt enkelt reda på 
den art man har sett, och kan sen gå igenom 
de olika projekten för att se vilket det handlar 
om. Det finns oftast en e-post-adress till en 
kontaktperson där.

Rapportera också gärna observationen på 
Svalan. Använd då aktivitet: individmärkt och 
skriv numret samt färg på ringen i kommenta-
torsfältet. Somliga projekt går faktiskt igenom 
Svalan på jakt efter observationer, men det 
kräver att man anger ”individmärkt” och inte 
bara skriver en kommentar. Ingen orkar gå 
igenom alla kommentarer på alla gäss för att 
se om det står nåt där om märkning!

Hittar man inte något projekt som man 
tycker passar perfekt in (eller om man inte 
har tillgång till Internet!) kan man kontakta 
Ringmärkarcentralen på Naturhistoriska 

Riksmuséet och få hjälp att hitta rätt.
Att läsa av halsmärkta gäss är roligt, och 

det är spännande att få reda på var de varit 
någonstans. Ta t.ex. sädgås J02, som jag läste 
av första gången i Hjälstaviken hösten 2009. 
Den märktes i Finland, och har sedan flugit 
via Hjälstaviken ner till Skåne flera gånger. 
Hösten 2010 läste jag av samma gås igen i 
Hjälstaviken! Gåsen tycktes alltså vara väl-
digt trogen sina rastplatser. Vi får se om den 
återkommer nu i höst.

En annan sädgås, X48, läste jag av hösten 
2010. Denna hade gul ring till skillnad från 
de man oftast ser här som är finska gäss med 
röd ring, och jag var därför extra nyfiken på 
varifrån den kom. Det visade sig att den var 
ringmärkt samma år uppe i Varanger, och 
hade sedan lästs av i Kalix 13 dagar innan 
jag såg den. Dessutom visade det sig att det 
var en hane av tundrasädgås, alltså av rasen 
rossicus. Spännande!

Förutom gäss kan man ibland se svanar 
med halsringar, och många fåglar märks med 
färgringar på benen. De är naturligtvis lika 
intressanta att rapportera, även om benringar 
är mycket svårare att läsa av. Projekt för dessa 
går också att hitta på cr-birding.be.

Så, se till att rapportera in dina obsar 
av halsmärkta gäss. De som märker dem 
är beroende av våra observationer för sin 
forskning!

Grågås, Anser anser. Gåsen EPJ är individmärkt 
vid Hornborgasjön 23/6 2007.
Fotad 6 februari 2008 vid Bölserakan, Morup. 

Informationen om gåsen har fotografen fått på 
http://www.geese.org och berättar att han får 
fantastisk feed-back med life history från avlästa 
ringar. Det ger ytterligare en dimension i skåd-
ningen, tycker han.
FOTO: TOMMY EKMARK.


