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Det förberedande arbetet inför 2015 års CES-
märkning startade tidigt. De grånade skåd-
are, som skämtsamt kallas Oxängens PRO, 
samlades i projektets manskapsvagn nästan 
varje vecka under vintern och förvåren för att 
planera arbetet vid anläggningen under den 
kommande säsongen. Det fanns storslagna 
planer på att handikappanpassa parkeringen 
och stigen ut till ringmärkningsplatsen, men 
när den tilltänkta finansiären fick ebb i kassan, 
fick projektet läggas på is.

Nya nätstolpar och bro
Men arbete fanns ändå. Sumprundan, längs 
vilken näten är placerade, var på den sista 
sträckan vid spireabuskaget tuvig och lerig, 
särskilt under fuktiga perioder. Mycket energi 
skulle krävas för att få denna del av stigen 
i ett anständigt skick. I stället öppnades en 
ny sträckning genom vallörtbeståndet från 
det sista nätet upp till brukningsvägen som 
passerar vår manskapsvagn och golfklubbens 
pumphus. Sumprundan blev genom denna 
åtgärd betydligt mer lättgången, om än en 
smula längre. 

Nya nätstolpar, som tillåter att näten kan 
höjas och sänkas, tillverkades och placerades 
vid det så kallade dubbelnätet i sumprundan. 
Näten där är 2,7 meter höga och har tidigare 
varit ett bekymmer för vissa märkare att 
hantera, vilket nu är undanröjt.

Efter ett par omgångar ringmärkning 
framstod den nya dragningen av stigen inte 
som den optimala lösningen. Ringmärkarna 
envisades med att som tidigare klafsa fram 
längs stigen förbi Spireorna med motiveringen 
att den var kortare. Då kläcktes en bättre idé  
– en bro över Stora diket. Man skulle då vinna
två fördelar, dels en bekvämare gångväg vid 
vittjningen av näten, dels en avsevärt kortare 
sträcka att röja från oönskad vegetation under 
hela säsongen. Den 10 juni tillverkades den 
nya brons bärande konstruktion och lades på 
plats över dike t.

Ett belåtet gäng betraktar en långväga gäst från            de stora skogarna öster om Ural, en tajgasångare. Beundrarna är från vänster: Lars Gotborn, Nina Janelm, 
Anita Janelm och Petra Ögren. Den mest belåtne            var nog ändå fotografen själv, som hade nöjet att fiska upp den lilla sångaren ur ett av vassnäten.
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”Efter ett par 
omgångar ring märk ning 
framstod den nya drag-
ningen av stige n inte som 
den opti mala lösningen. 
Ringmärkarna envisade s 
med att som tidigare 
klafsa fram längs stigen 
förbi Spireorna med  
motiveringen att den 
var kortare.”
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Senare i veckan skruvades trallvirke fast 
som gångyta. Nordupplands Fågelklubb stod 
även denna gång för virkeskostnaderna.

Premiär
Den 9 maj var det så dags för årets ringmärk-
ningspremiär. De 11 näten spändes upp på 
sina traditionella platser av förväntansfulla 
skådare. 

Morgonen var stilla men minst sagt kylig 
med en temperatur kring nollpunkten vid 
märkstarten. Det dämpade förmodligen 
fåglarnas aktivitet och dagsfångsten blev 
blygsamma 15 individer av sju arter. 

Talrikast var lövsångaren (4) följd av 
blåmes och svarthätta (3 vardera). Två fåglar 
kontrollerades, en järnsparv och en blåmes, 
båda märkta under fjolåret vid Oxängen. 

Ett belåtet gäng betraktar en långväga gäst från            de stora skogarna öster om Ural, en tajgasångare. Beundrarna är från vänster: Lars Gotborn, Nina Janel m, 
Anita Janelm och Petra Ögren. Den mest belåtne            var nog ändå foto grafe n själv, som hade nöjet att fiska upp den lilla sångaren ur ett av vassnäte n.
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Händelserikt 2015 för   märkplats Oxängen

Den nya bron 
över Stora  
diket byggdes 
i juni strax 
öster om vår 
manskapsvagn. 
Förutom att 
den under lättar 
person alens 
marsch mellan 
näten och märk-
platsen, så bi-
drar den till att 
minska behovet 
av vegetations-
röjning. 
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Den andra märkdagen, den 24 maj, var 
vädret redan vid märkstarten betydligt mer 
vårlikt med vindstilla, molnfritt och upp 
mot tio plusgrader. Fångsten visade att fler 
tropikflyttare nu hade anlänt. Rörsångare 
(4), sävsångare (1), törnsångare (1), och träd-
gårdssångare (3) kunde plockas ur näten, de 
sistnämnda var kontroller från tidigare år vid 
Oxängen. Totalt märktes 17 individer av tolv 
arter medan kontrollernas antal uppgick till 
sex, fördelade på fyra arter.

Maj månads sista märkning i CES-
projektet genomfördes den 30 i något som 
till nöds kan betraktas som försommarväder. 
På morgonen var himlen molnfri och vinden 
svag. Fångsten var tämligen god men fri 
från överraskningar. Fem sädesärlor och fem 
järnsparvar toppade märklistan där även två 
näktergalar, en trädkrypare och en rödvinge-
trast ingick bland de 26 ringmärkta som blev 

dagens resultat. Dessutom kontrollerades 
fyra fåglar fördelade på lika många arter, alla 
troligen bofasta på Oxängen.

Juni
Sommarens första märkning genomför-
des traditionellt den 6 juni, Vendeldagen,  
i lite småruggigt väder med tidvis lätt regn. 
O xängen visade dock upp sin starkaste sida 
– artrikedomen.

De totalt 40 fåglarna fördelade sig på hela 
19 arter. Av dessa utgjorde 24 nymärkningar 
medan 16 var kontroller. Bland de arter som 
märktes kan nämnas flod- och gräshopp-
sångare, steglits och pilfink. 

Den senare kan förefalla överraskande 
med tanke på märklokalens biotop, men ytter-
ligare en märktes redan vid nästkommande 
märkningssejour. Så överraskande kanske det 
inte är trots allt. 

Organiserat kaos – det är intrycket man först får när man betraktar arbetsplatsen vid Märkplats Ox-
ängen. Men i själva verket sker hanteringen av fåglarna med precision och varsamhet. Efter fångsten 
sker artbestämning, könsbestämning, åldersbestämning, kontroll av ruggningsstatus och eventuell 
parasitförekomst, vägning, mätning och fettklassning allt medan fågeln ringmärks. Hela proceduren 
tar bara någon minut. Här märks en stenknäck, Coccothraustes coccothraustes, Oxängen 3 juli 2013.

FOTO: LARS GOTBORN 
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I Göran Bergengrens utmärkta lilla bok 
Pilfink, kan man på sidorna 79 och 80 läsa: ” 
… såg vi dagligen sällskapen … korsa strand-
ängarna och pila ut i Tåkerns vasshav för att 
äta.” Även tidigare år har vi fångat pilfinkar 
under försommaren vid Oxängen, varför man 
kanske inte ska bli direkt förvånad när de dy-
ker upp. Anders Arnell, som bor nära vassen 
vid södra Vendelsjön, kan också bekräfta att 
dessa fåglar ganska ofta ses flyga i skytteltrafik 
mellan vass och fågelmatning.

Den första kvällsmärkningen för säsongen 
ägde rum den 13 juni. Näten satt uppe mel-
lan klockan 15 och 21 och gav 31 fåglar av 
17 arte r. Av dessa var 20 tidigare omärkta 
och elva kontroller. De första ungfåglarna 
för säsongen fanns med i med i fångsten, 
representerade av en koltrast och flera av 
de sammanlagt åtta (troligen dagsrekord för 
Oxängen) entitorna. Av mer ovanliga arter 
kan nämnas en rosenfink och en gransångare. 

Den 20 juni var det åter kvällsmärkning 
och det blev en knal historia med endast  
13 fångade fåglar. Kvaliteten var det dock 
inget fel på med bland annat årets första 
härmsångare, ytterligare en pilfink och två 
näktergalar liksom en kontroll av en säv-
sångare, som inte var märkt vid Oxängen. 

Juli
Vid månadsskiftet juni/juli inträffade somma-
rens enda värmebölja med högsommarvärme 
några dagar. Under en av dessa, den 4 juli, 
genomfördes åter en morgonmärkning vid 
Oxängen. Värmen hade infunnit sig redan när 
näten sattes upp i arla morgonväkten. Fång-
sten nådde upp till hyggliga 33 fåglar, dock 
fördelade på blott elva arter. Bland dessa fanns 
årets andra gräshoppsångare, en rödvingetrast 
och tre koltrastar. Årsungar av rödhake, trastar 
och mesar började göra sig påminda i fångsten 
detta besvärliga häckningsår. 

Den 12 juli var det åter dags för morgon-
märkning, denna gång i en smula gråmurrigt 
väder med lätt regn tidvis. Tack vare god 
personaltillgång och intensifierad bevak-
ning av näten klarade sig dock fåglarna fint. 
Lövsångare, rödhake och sävsparv toppade 
märklistan som omfattade 34 individer av 

13 olika arter. En av de sex kontrollerna var 
en av de gräshoppsångare som tidigare under 
säsongen hade ringmärkts vid Oxängen.

Den tredje märkningen i juli genomfördes 
den 25. Förväntningarna var höga eftersom 
det vid motsvarande omgång i fjol slogs ett 
storartat rekord med cirka 150 fåglar. I år 
kom vi inte ens i närheten av denna summa, 
utan dagens märksiffra stannade på måttliga  
33 märkta och fem kontroller. Antalet arter 
var dock högt, hela 17, däribland tio lövsång-
are, fem rörsångare, en härmsångare och en 
gräshoppsångare, den sistnämnda en kontroll.

Augusti
Augusti månads märkningar inleddes med 
ett eftermiddagspass den 4. Det bjöds på 
ett strålande sommarväder och personaltill-
gången var god. Trots detta gav dagens slit 
endast 13 märkta och tre kontroller. Tal-
rikast var rörsångare med totalt fyra fångade 
varav en kontroll. Mest anmärkningsvärd  
i den blygsamma artförteckningen får nog en 
gransångare anses vara.

Den 15 augusti var det åter dags för en 
morgonmärkning. Klockan 04.30 satt näten 
på plats och i det vackra sommarvädret pågick 
seda n märkningen de stipulerade sex timmar-
na. Fångsten var god, 43 ringmärkningar och 
fyra kontroller. Rödhake och rörsångare var 
dagens arter, båda med elva märkta och en resp 
två kontroller. En rödstjärt, en gräshoppsångare 
och en näktergal kan betraktas som en liten 
bonus i det annars rätt vardagliga sortimentet.

Final
Den stora finalen för årets CES-projekt vid 
Oxängen gick av stapeln den 22 augusti. 
Till en början låg morgondimman tät över 
sankängen men från tidig förmiddag ge-
nomfördes arbetet i strålande sommarväder. 
Detta var koltrastens dag. Åtta fångade torde 
vara dagsrekord för Oxängen. Rödhake var 
dock talrikast med tio, medan rörsångare 
och bofink delade tredjeplatsen med vardera 
sex exemplar. Sammanlagt kunde vi lirka ut  
47 fåglar fördelade på 13 arter ur nätmask-
orna. CES-säsongen avslutades därmed med 
den mest individrika fångstdagen.
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Övrig ringmärkning

Sedan CES-projektet avslutats ring märkte s 
det vid ytterligare fyra tillfällen. Den 29 
august i inleddes höstsejouren med att 22 fåg-
lar, däribland höstens första blåhake, märktes 
och två kontrollerades. Dominerande arter var 
rödhake (7) och svarthätta (5). En domherre 
kan också vara värd att nämna.

Den 13 september var medelåldern låg 
bland besökarna på Oxängen. Då infann sig 
nämligen Småfågelskådarna, UOFs verkliga 
ungdomssektion, för att under Petter Haldéns 
ledning bevittna dagens ringmärkning. De bör 
knappast ha blivit besvikna. Tre blåhakar som 
rastade under sin resa från fjälltrakterna mot 
sydost fastnade i näten. Annars var rörsång-
arna med nio märkta dagens talrikaste art 
följd av rödhake och sävsparv, båda sju, samt 
gransångare fyra. Höjdpunkten för de unga 
besökarna var nog ändå att alla barn som ville 
– och vågade – fick hålla en ringmärkt fågel
ett ögonblick innan den återgavs friheten. 42 
ringmärkta av 13 arter samt fem kontroller av 
tre arter blev resultatet av denna trivsamma 
dag på Oxängen. 

Den 20 september var en vacker och 
stilla höstmorgon med aningen frost i gräset. 
Näten gav en hygglig fångst, där blåmesen 
dominerade med tio bitska och kämpaglada 
exemplar, följd av rödhake (8) och sävsparv 
(6). Tre nötväckor, varav två redan märkta, 
var ovanligt många för att vara på Oxängen.

Sista ringmärkningen
Höstens sista ringmärkning genomfördes 
redan den 27 september i perfekt väder med 
stiltje och mulen himmel. Dagen började 
minst sagt bra. Bosse Danielsson kom tillbaka 
från första vändan till vassnäten med belåten 
min och meddelade att en av hans fågelpåsar 
innehöll en ny märkart för lokalen. Spän-
ningen steg medan de övriga påsarna en efter 
en tömdes på sina innehåll. När det så var 
dags, halade Nina upp en tajgasångare! Denna 
lilla besökare, inte stort större än en kungs-
fågel, kommer om höstarna från trakterna 
öster om Ural och ses årligen sparsamt vid 
kustnära lokaler, främst i östra Sverige, men 

observeras endast sällsynt i inlandet. Fyndet 
larmades omgående ut, men efter sedvanlig 
ringmärkning, vägning och mätning återgavs 
den 30 minuter senare friheten. Det ska till-
läggas att det även handlar om en ny art för 
Vendelsjön, precis som den höksångare som 
märktes vid Oxängen i augusti 2014. 

De fåglar som denna dag lämnade flest 
spår efter sig var trots allt de 25 ilskna och 
ettriga blåmesar som med stor frenesi hackade 
och bet i våra fingertoppar. Det hjälpte dock 
föga. De fick alla finna sig i att blir märkta 
eller kontrollerade efter konstens alla regler 
innan de återfick friheten. Betydligt fridsam-
mare var då de två trinda domherrarna och de 
bedårande stjärtmesarna som alltid framkal-
lar leenden hos ringmärkarna. Sammanlagt  
51 fåglar varav åtta kontroller fördelade på 
14 arter var en fin avslutning på 2015 års 
ringmärkningsverksamhet på Oxängen. 

Besökare
Ett stort antal intresserade har under säsonge n, 
enskilt eller i grupp, besökt Oxängen för att 
bokstavligt talat känna glädjen av en fågel i 
handen. Det började med att UOFs exkursion 
till Vendelbygden den 24 maj hälsade på vid 
ringmärkningen och fortsatte med Vendel-
dagen, då ett besök vid Oxängen ingick som 
ett av många arrangemang runt sjön som det 
fanns möjlighet att delta i. Besökarna kunde 
komma och gå som de ville under morgonen 
och förmiddagen då ringmärknngen pågick. 
Det ruggiga vädret medförde färre besökare 
än i fjol.

Till eftermiddagsmärkningen den 20 juni 
hade i första hand de närboende inbjudits och 
några få infann sig i det aningen kyliga vädret. 

Den 22 augusti hade vi besök av såväl 
Naturskyddsföreningen i Tierp som Örbyhus 
Biologiska Förening, varvid en hel del bekanta 
nordupplänningar dök upp. 

Den 13 september fick vi, som sagts ovan, 
besök av UOFs ”småfågelskådare” – en av 
säsongen s höjdpunkter på Oxängen. Även  
i andra sammanhang visar vi gärna ringmärk-
ning för barn och låter dem släppa iväg fåglar 
till friheten – det är garanterat en bra inkörs-
port till vidare naturintresse.
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Tack!
Ett stort antal personer har på olika sätt varit 
engagerade i arbetet vid Oxängen i samband 
med CES-projektet. Oxängens pensionärs-
grupp bestående av Lars Gotborn, Lars-Erik 
Larsson, Esbjörn Olofsson och Bernt Thorssel l 
har under sommarmånaderna svarat för 
röjningen av oönskad vegetation längs stigar 
och nätgator. Dessutom har samma personer 
under Bernts sakkunniga ledning sett till att 
spängerna längs vassnäten, som varit intagna 
under vintern, har lagts på plats och justerats. 
De strävsamma pensionärerna svarade även 
för bygget av bron över Stora diket.

Ringmärkningsarbetet har administrerats 
av Anders Arnell. Ansvariga licensierade ring-
märkare har varit Nina Janelm (5 gånger), Leo 
Larsson (3), Anders Tengholm (2) och Anders 
Arnell (2). För de fyra höstmärkningarna 
har Nina Janelm ansvarat för tre och Anders  
Arnell för en. Till stor hjälp vid ringmärkning-
en har Bo Danielsson, Anita Janelm, Bengt 
Neiss, Åsa Steinholtz och Petra Ögren varit. 

Ett stort tack ska riktas till alla dessa 
som offrat sin morgonsömn för projektets 

skull. Därutöver har ett tiotal personer varit 
med och hjälpt till vid Oxängen vid enstaka 
tillfällen. 

Nordupplands Fågelklubb och Upplands 
Ornitologiska Förening har bidragit ekono-
miskt till bygget av den nya bron respektive 
material till ringmärkningsverksamheten lik-
som till drivmedel till röjsågarna. Föreningen 
Vendelsjön har åter ställt en robust röjsåg till 
vårt förfogande. Till dessa föreningar framför 
vi ett varmt tack. Ett varmt tack riktas även 
till ägare och förvaltare av Örbyhus gods på 
vars marker vi driver verksamheten och får 
tukta naturen något för att passa våra syften. 
Ett stort tack ska även riktas till Örbyhus 
Golfklubb för ett gott samarbete.

Så här ser årets enda nya märkart på Oxängen ut i närbild. De två vingbanden, ett markant gult 
ögonbryn och delvis ljus näbb avslöjar arten, tajgasångare. FOTO: BOSSE DANIELSSON

Vill du vara med?
Vi ser redan fram emot 2016 års märksä-
song! Är du intresserad av att vara med, 
hjälpa till och lära dig mer om ringmärk-
ning? Hör av dig till Anders: 
arafagel@yahoo.se  
eller 0705-23 44 78. 




