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Under våren och försommaren genomfördes en genomgripande yttre och inre upprustning av vår 
manskapsvagn. Samtidigt målade vi Örbyhus golfklubbs pumphus som tack för ett gott samarbete. 
FOTO: LARS-ERIK LARSSON

Märkplats Oxängen 2014
LARS GOTBORN

Den framgångsrika säsongen 2014 på Ox-
ängen grundlades redan under sensomma-
ren 2013, då alla stigar och nätgator röjdes 
grundligt med hjälp av röjsåg, och spången 
vid vassnäten renoverades helt. Arbetsmiljön 
för fältpersonalen förbättrades ytterligare 
2014 genom att vår nedslitna manskapsvagn 
kunde bytas mot en betydligt trivsammare 
tack vare tillmötesgående från Lions och 
Tegelsmora hembygdsförening. 

Sedan märkplatsen ställts i ordning un-
der senare delen av april och början av maj 
genomfördes två morgonmärkningar, den 10 
respektive 17 maj 2014. Rapport från dessa 
märkningar redovisades i FiU 2014:2. 

 Maj månads sista märkning genomför-
des på morgonen den 29, i sol men med en 
påtaglig nordvind. Fångsten blev blygsamma 
19 fåglar fördelade på tolv arter, däribland 
årets enda rödvingetrast och näktergal. Den 
verkliga överraskningen blev dock vår första 
främmande kontroll av rörsångare – en in-

divid med belgisk ring − på Oxängen. Vi har 
annars fått ett flertal återfynd av rörsångare 
märkta på vår fångstplats, främst just från 
Belgien.

Den första sommarmärkningen ägde rum 
på själva Vendeldagen den 6 juni då 42 fåg-
lar fördelade på 20 arter ringmärktes, vilket 
gladde såväl fågelskådare som de många gäster 
som besökte Oxängen under dagen. Det är 
frågan om vilka fåglar som imponerade mest 
på åskådarna, de två respektingivande sten-
knäckarna eller de tolv näpna stjärtmesarna, 
som något överraskande fastnade i våra nät. 
Det var en blandad flock med både vuxna 
fåglar och årsungar.

Därefter följde två kvällsmärkningar, den 
15 och 22 juni, varav den senare var en kylsla-
gen historia. Såväl vantar som långkalsonger 
borde ha ingått i utrustningen. Det kan ha 
varit den kallaste CES-dagen i märkplatsens 
historia. Som ofta vid kvällsmärkningar vid 
Oxängen var märksiffrorna (15 respektive 
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23), inte mycket att skryta över, men den 
15 juni fångades årets enda kärrsångare samt 
både gräshoppsångare och rosenfink, varvid 
humöret dock steg en hel del.  Det gjorde det 
förmodligen även den 22 juni då två rosenfin-
kar kunde plockas ur näten varav en praktfullt 
utfärgad hane, som hade uppehållit sig på lo-
kalen en tid. I övrigt hörde de fångade fåglarna 
till de vanligare på Oxängen. Måhända kan 
ytterligare två stjärtmesar framhållas.

Juli inleddes tämligen stillsamt. Värmen 
hade visserligen infunnit sig, men i fångsten 
var ungfåglarna fortfarande få. De två första 
märkdagarna i månaden, den 6 och 12, bjöd 
på 30 respektive 39 individer, medan antalet 
arter var endast 12 respektive mer normalt 17. 
I fångsterna fanns inget uppseendeväckande, 
men den 12 juli noterades säsongens första 
gärdsmyg och steglits. 

Vid den sista julimärkningen, den 24 i 
månaden, slog det till ordentligt. Inte mindre 
än 150 fåglar ringmärktes (men endast fyra 
kontrollerades) under sex hektiska morgon-
timmar, medan värmen snabbt steg upp mot 

30 grader. Dagens märksiffra är den överlägset 
högsta som noterats vid Oxängen och över-
träffar föregående toppnotering med nästan 
50 procent. I fångsten återfanns en ny märkart 
för lokalen, grönsångare, sedan länge väntad. 
Notabelt är också de höga märksiffrorna för 
lövsångare (36) och blåmes (24), vilket anty-
der att de har haft en framgångsrik häcknings-
säsong. Det blev också ett jubileum denna dag 
– blåmesen med ringnummer 1ET72198 blev 
Oxängens 5000:e ringmärkta fågel!

Augustis första märkning genomförde på 
eftermiddagen och kvällen den 9 och fångst-
resultatet blev åter tämligen normalt. Bland 
de 34 märkta och fyra kontrollerade fåglarna 
fanns inga arter som fick deltagarna att höja 
på ögonbrynen.  Annat blev det vid följande 
fångstdag, den 15 augusti, då en ny märkart 
för Oxängen, tillika ny art för Vendelsjön, 
gladde de närvarande. En ung höksångare 
kunde pillas loss ur nätmaskorna. Flera rap-
porter om ringmärkta höksångare från andra 
svenska märkplatser, även från inlandet, tyder 
på att den varma och torra sommaren varit 

En nöjd Anders Tengholm visar upp årets andra 
nya märkart för Oxängen, en ung höksångare, 
som fångades den 15 augusti 2014. 
FOTO: BENGT NEISS

Under rekorddagen den 24 juli 2014 var höjd-
punkten fångsten av en grönsångare, årets 
första nya märkart på platsen. Arten var väntad 
sedan länge. FOTO: NIA JANELM



27FÅGLAR I UPPLAND  1  2015

Den 28 september var skogmullegruppen från Vendel-
Örbyhus på besök vid Oxängen. Alla barn som ville 
− eller vågade − fick hålla och släppa var sin ringmärkt 
fågel. Frågan är dock vilket barnen uppskattade mest, 
fåglarna eller de präktiga lerhögarna som lagts upp 
vid golfklubbens rensning av diket.
Foto: Lars-Erik Larsson

gynnsam även för denna östliga art. Bland de 
47 märkta fåglarna kan noteras årets andra 
gräshoppsångare, trädkrypare och nötskrika, 
samt tre törnskator, de enda för säsongen. 

Den stora finalen som avlutade årets 
CES-projekt, den tolfte märkomgången, 
genomfördes den 30 augusti. Det var många 
deltagare och fångsten blev rätt god. Den 
enda blåhaken respektive ärtsångaren under 
årets projektperiod kunde plockas ur näten, 
liksom sommarens tredje stenknäck.  Blåmes 
blev för tredje gången denna säsong den 
talrikaste dagsarten med tolv exemplar, följd 
av rörsångare (10) och rödhake (8). Hela sju 
järnsparvar är också värt att notera. Totalt 
under dagen ringmärktes 48 fåglar fördelade 
på 13 arter.

Fast riktigt slut var dagen ändå inte. Per 
Edenhamn, som vunnit den interna gissnings-
tävlingen ”Nästa nya märkart”, hade föreslagit 
grönsångare och fick som första pris bjuda 
dem med sämre förmåga att förutsäga fram-
tiden på tårta. Ett gott slut på en god säsong 
vid Oxängen.

Övrig ringmärkning
Sedan CES-projektet avslutats för året, 

fortsattes ringmärkningen en gång i veckan 
under hela september och första halvan 
av oktober.  Sammanlagt genomfördes sju 
märkomgångar, en varje veckoslut och alla 
med start i gryningen. Under denna period 
ringmärktes 229 fåglar fördelade på 25 arter.  
Dessutom gjordes 59 återfångster av tillsam-
mans 11 olika arter.

Talrikaste art bland de märkta blev 
under denna period talgoxe, 37 exemplar, 
och rödhake 35. Av talgoxarna fångades 18 
den sista märkdagen, den 18 oktober, delvis 
framlockade till näten av en bandspelare från 
vilken gråsiskans sång ljöd över vassen.  De 
i trakten rastande siskorna förhöll sig dock 
tämligen kallsinniga till dessa locktoner, och 
endast fem fastnade i näten. 

Av mer ovanliga fångster måste först och 
främst nämnas den vattenrall, lokalens femte, 
som den 28 september hamnade i av vassnä-
ten. När den återgavs friheten sprang den på 
rallars vis åter till sitt vassviste!

Fångst av stjärtmes framkallar ofta leenden hos personalen. Här, den 20 september, tycks hela släkten 
ha fastnat i nätmaskorna. Efter ringmärkningen släpps dessa sociala fåglar alltid tillsammans så att 
flocken inte splittras. Nöjda fågelfängare är från vänster Bengt Neiss, Nina Janelm och Anita Janelm.
FOTO: BO DANIELSSON
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Bland andra arter som sällan fångas kan 
nämnas de två talltitor, lokalens tredje och 
fjärde, som märktes den 5 oktober. Mer 
vanliga, men ändå uppskattade, var de elva 
gärdsmygar, som fångades tämligen jämnt 
fördelade över perioden. Stor uppmärksam-
het rönte även de elva näpna stjärtmesarna 
som gjorde ett misslyckat försök att forcera 
våra nätbarriärer.

Tittar man närmare på fångstsiffrorna så 
kanske man kan ana starten till ett nytt pro-
jekt vid Oxängen, ”När lämnar våra flyttfåglar 
Norduppland”, något som är i det närmaste 
okänt jämfört med hur noga vi bokför deras 
ankomst om våren. Senaste märkdatum 
hösten 2014 vid Oxängen för några tropik-
flyttare blev: sävsångare den 7, lövsångare 
den 14, gransångare den 29 september, samt 
rörsångare och blåhake den 5 oktober.  Om 
tjänstvillig personal finns tillgänglig och vat-
tenståndet i sjön tillåter, så fortsätter detta 
projekt nästa säsong.

Parallellt med ringmärkningen har det 
även pågått ett omfattande arbete med att 
göra arbetsmiljön dräglig för fältpersonalen.  
Ett regn- och solskydd har monterats över 
ringmärkningsbordet till glädje för såväl ring-
märkare som fåglar. En ny spång har byggts 
längs ett av näten längst bort i ”sumpen”. 
Många arbetstimmar har också lagts ned på 
reparation och målning av den nya vagnen. 
Som en goodwillgest mot Örbyhus Golf-
klubb målades i samma veva deras pumphus 
i samma kulör som vår vagn.

Många personer kan tackas för att märk-
ningen och andra arbeten kunde genomföras 
planenligt under säsongen. Anders Arnell har 
haft ansvaret för att det har funnits personal 
på plats vid de tolv CES-märkningarna och 
har också hållit kontakten med Ringmärk-
ningscentralen och markägaren Örbyhus 
gods. Licensierade märkare som offrat sin 
morgonsömn har, förutom Anders, varit Jon 
Hessman, Leo Larsson, Anders Tengholm 
och Jan Wärnbäck samt sist men inte minst 
Nina Janelm som gjort en enastående insats 
genom att ansvara för åtta morgonmärkningar, 
varav sex av de sju märkpassen i september 
och oktober. 

Till stor hjälp vid märkningarna har dess-
utom Bo Danielsson, Lars Gotborn, Anita 
Janelm, Lars-Erik Larsson, Bengt Neiss, Åsa 
Steinholtz och Bernt Thorssell varit.

Det omfattande arbetet med upprust-
ningen av vår vagn och uppsnyggningen 
av pumphuset har letts av Bernt Thorssell 
med Lars-Erik Larsson och Esbjörn Olofs-
son som hantlangare, medan Lars Gotborn 
med röjsågen i högsta hugg kämpat mot 
vegetationen på stigar och nätgator, till glädje 
även för Oxängens stickande, bitande och 
blodsugande evertebrater. Torsten Thorsell 
gjorde en avgörande insats då spången längs 
vassnätet gjordes i ordning efter isens framfart 
under vintern.

Många har besökt oss vid Oxängen under 
året, både enskilt och i större grupper. På Ven-
deldagen den 6 juni hade vi cirka 20 gäster vid 
morgonens guidning. Naturskyddsföreningen 
i Tierp hade ett besök på Oxängen i sitt pro-
gram den 30 augusti. Den 7 september kom 
UOF:s mycket intresserade småfågelskådare 
under Petter Haldéns ledning till ringmärk-
ningen, och den 28 september gästades vi av 
skogsmullegruppen från Vendel-Örbyhus, 
som gladdes såväl åt fåglar i handen som åt 
lek i den nyuppkastade leran från golfklub-
bens dikesrensning.

Ovärderligt ekonomiskt stöd har erhållits 
från Nordupplands Fågelklubb, Upplands 
Ornitologiska Förening och Föreningen Ven-
delsjön som lånat ut sin röjsåg. Colorama i 
Örbyhus har subventionerat våra inköp av 
färg och vi har haft ett givande samarbete med 
Länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstif-
telsen.  Ett stort tack ska även riktas till Ulf 
Blom, Månkarbo el, som svarat för elektrifie-
ringen av vagnen, och till Örbyhus Golfklubb 
för gott samarbete. För gåvan av vagnen är vi 
djupt tacksamma mot Tegelsmora hembygds-
förening och Lions. Ett varmt tack ska även 
riktas till Örbyhus gods och dess ägare som 
med tålamod och välvilja stått ut med vårt 
ofta nattliga rumsterande på ägorna. 


