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Första gången jag besökte Björn för att ring-
märka fåglar var 1975. Sedan 1977 har jag 
varit där vid åtminstone något tillfälle varje 
år. Antalet gånger per år som Björn besökts 
har varierat, men under de senaste 25 åren 
har det varit mer regelbundet. 

Mellan 1977 och 2013 har cirka 19 000 
fåglar ringmärkts. Det rör sig mest om vanliga 
arter, men även en och annan raritet har fång-
ats. Kungsfågel, cirka 7 000 exemplar, toppar 
listan följd av gråsiska, omkring 5 000. Bland 
mer anmärkningsvärda fångster under åren 
kan nämnas härfågel, blåstjärt, lappmes och 
busksångare, ett exemplar av vardera. 

På våren brukar det inte bli så många 
besök på Björn på grund av att man inte kan 
gå var som helst på ön. Störningen av de häck-
ande fåglarna blir för stor. Vid ett vårbesök 
ringmärktes dock bland annat en busksångare 
och en rosenfink.

Under åren har åtskilliga återfynd av 
fåglar märkta på Björn droppat in. Det mest 
uppseendeväckande är nog den brunsångare 
som tio dagar efter märkningen återfångades 

i Holland, 1 136 km flygresa bort. Andra 
korttidsfynd är bland annat en järnsparv från 
Kaliningrad (12 dagar, 630 km), två rörsång-
are från Luxemburg (21 dagar) respektive 
Belgien (33 dagar), båda knappt 150 mil 
mot sydväst. En tredje rörsångare tog längre 
tid på sig och återfanns först efter tre år och 
89 dagar 3 400 km åt sydsydväst i Marocko.

Hösten 2013
På hösten blir det alltid fler besök på ön, så 
även i år. Åtskilliga personer har hjälpt till 
vid märkningen, men de senaste åren har 
Lennart Söderlund och Ulrik Lötberg nästan 
alltid varit med. Hösten 2013 märktes 510 
fåglar, ett litet antal, men man får ändå en 
uppfattning om förekomsten av olika arter. 
Nätfångsten startade den 18 augusti och sista 
fångstdagen var den 3 november. Under årens 
lopp har jag märkt 125 arter på Björn. Många 
av dessa bara i enstaka exemplar men även 
några i stora antal. Jag kan inte här berätta om 
alla fågelarter som setts eller ringmärkts, utan 
jag får välja några. En av dessa är gråsiska. Vi 
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försöker undvika att fånga för många av dem. 
Om vi dessutom spelade upp deras lockläte 
med hjälp av bandspelare, skulle vi inte få 
göra annat än att plocka gråsiskor ur näten. I 
år, 2013, var gråsiska talrikt förekommande, 
ca 160 märkta, till skillnad mot förra året, då 
den uppträdde sparsamt. Brunsiskor fanns 
med i flockarna och några få märktes. Övriga 
arter som märktes någorlunda talrikt under 
hösten 2013 var kungsfågel (72 märkta), blå-
mes (38), rödhake (30) och ärtsångare (15).  

Gäster från öster
En taigasångare märktes den 21 september. 
Det är alltid roligt att få så fint besök från 
öster. Tidigare år har även celebriteter som 
videsångare, brunsångare och kungsfågelsång-
are ingått i fångsten. Kungsfåglar finns varje 
år i varierande antal. 2012 var den betydligt 
vanligare än i år. Den första kungsfågeln 2013 
märktes den 8 september och den sista den 3 
november. En större hackspett med en norsk 
ring kontrollerades den 8 september och även 
några dagar senare. 

Bändlarnas höst
Den märkning jag uppskattade mest 2013 var 
de tolv bändelkorsnäbbar som vi fick i näten. 
Den första märktes den 14 september och 
ytterligare tio den 17 oktober. Vid denna tid 
gick det också att avgöra vilka som var honor 
respektive hannar. Den 3 november märktes 
den sista ”bändeln”. Samtliga som fångades 
var ungfåglar. Hur många som rastade på 
Björn under hösten är inte lätt att veta, men 
det måste ha varit ett mycket stort antal.

När jag var 11år skrev jag om bändelkors-
näbben. ”Bändelkorsnäbben finns i de stora 
sibiriska skogarna men ibland förirrar den 
sig till vårt land. De äro nästan tama för de 
träffar sällan människor i de stora skogarna”. 

Ett trevligt fågelmöte
Åtskilliga andra fågelarter, varav en del rarite-
ter, har visat sig under året, men det får andra 
berätta om. Jag vill avsluta med vad jag tycker 
var en fin observation. Den 14 oktober upp-
täcktes 13 skärsnäppor som följde vågornas 
rörelser på den lilla kobbe de stod på.

Intressant med färegsättningen, båda är 1K hanar Bändelkorsnäbb. Loxia leucoptera. 
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