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Under 2014 har UOF genomfört en studie-
cirkel på temat fågelskådning för nybörjare 
med totalt två inneträffar och fyra fält-
exkursioner. Anders Jansson har, med assistans 
av Peter Schmidt, fungerat som ledare under 
våren. Likt föregående år har studiecirkeln 
hållits som en del av Studiefrämjandets 
kursutbud, med inneträffar förlagda till deras 
lokaler på Portalgatan i Uppsala. Åtta delta-
gare, de flesta kvinnor i olika åldrar, hade slutit 
upp denna gång.
      Den 17 maj anordnades en av träffarna på 
Oxängen vid Örbyhus slott, där regelbunden 

CES-ringmärkning sker varje vår och sommar. 
Efter förevisning i nätgatorna och en prom-
enad runt slottsparken berättade Vendel-
nestorn Anders Arnell om verksamheten, som 
kunde fira 10-årsjubileum förra året. Som 
synes på bilderna fick kursdeltagarna även 
möjlighet att bekanta sig med dagens fångst 
på klappavstånd. Det blev kanske lite för fint 
väder för optimalt fågelfänge, å andra sidan 
blev inramningen på så sätt desto mer an-
genäm. Såväl härmsångare, gräshoppsångare,  
gransångare som rosenfink ingick i den om-
givande sångkören, även om de alltså uteblev 
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Under senhösten 2013 bildades en ringmärk-
ningsgrupp inom UOF, vars uppgift i första 
hand är att bedriva ett så kallats CES-projekt 
vid Oxängen, några hundra meter norr om 
Örbyhus slott vid Vendelsjöns västra strand. 
Gruppen består för närvarande av 14 personer 
med en inre kärna om cirka sju aktiva, som 
svarar för det huvudsakliga arbetet med att 
sköta anläggningen och genomföra ringmärk-
ningsarbetet.

Redan under vintern startade förbättrings-
arbetet i och med att en ny manskapsvagn 
transporterades till platsen. Det är en gåva från 
Lions i Örbyhus, som tidigare använt den vid 
lottförsäljning. Behjälplig vid transporten var 
Börje Eriksson, Hov. Samtidigt bogserades den 
gamla, hårt slitna vagnen bort.

Arbetet med att återställa märkplatsen 
efter vintern startade med ett upptaktsmöte 
den 16 april och en fältarbetsdag den 18. Då 
påbörjades det tidsödande arbetet med att 
sätta ut alla nätstolpar i sina rätta positioner 
och att rensa bort grenar och buskar som 

skulle kunna störa nätuppsättningen. Spången 
längs vassnätet, som till stor del byggdes re-
dan i höstas, kompletterades med de yttersta 
sektionerna, ett projekt som förtjänstfullt 
utfördes av Torsten Thorsell. Mot slutet av 
månaden röjdes ett större buskage som hade 
vräkts omkull av snön, och här blev det ett 
par timmars jobb med motorsågen innan 
nätgatan var frilagd. 

Premiärfika i manskapsvagnen den 27 maj 2014. 
Bernt Thorssell (till vänster) och Lars Gotborn 
låter sig väl smaka. FOTO: LARS-ERIK LARSSON  
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som klarar den kraftiga vegetationen. Den 
så kallade Wermlandsvägen mellan vagnen 
och den lilla parkeringen vid golfbanan har 
putsats vid ett tillfälle. Denna typ av åtgärd 
kommer att genomföras vid behov fram till 
början av augusti.

Arbetet med att ställa iordning vår nya 
vagn har pågått en tid. Det första momentet, 
att palla upp den, så att golvet blev vågrätt 
och att hjulen avlastades, gick smidigt och 
sedan röjdes allt skräp efter tidigare lottför-
säljning ut. En del hyllor och andra väggfasta 
detaljer har demonterats för att ge större fri 
golvyta och vår egen utrustning har sorterats 
upp.

Den stora utmaningen under senvår och 
försommar blir dock att måla vår nya vagn 
utvändigt. Alla väggar måste skrapas, tvät-
tas, slipas, grundas och till sist ytstrykas två 
gånger. Det behövs många flitiga händer för 
att klara detta innan höstfukten börjar göra 
sig påmind i detta sjönära läge.

Personer som vill se ringmärkningen i full 
gång kan kontakta Anders Arnell, 0705-23 
44 78, som ger upplysningar om dag och tid 
för kommande ringmärkningar. De som kan 
tänka sig hjälpa till med att sätta vagnen i 
stånd, kontaktar Lars Gotborn, 018-12 66 27 
eller Bernt Thorssell, 070-54 07 291.

Lördagen den 10 maj var det så premiär 
för årets ringmärkning, som sig bör ledd av 
chefen själv, Anders Arnell. 25 nymärkningar 
gjordes med svarthätta (6), järnsparv och talg-
oxe (båda 4) i topp.  Årets första rörsångare, 
lokalens karaktärsart, hälsades välkommen 
och fick ta emot en ring som tack för sin tidiga 
ankomst. Dagens överraskning var dock den 
nötskrika, lokalens tredje, som var oförsiktig 
nog att fastna i ett av våra nät. Den mest 
intressanta fångsten var nog ändå den bofink, 
som minst sex år gammal, åter kontrollerades 
på märkplatsen.

Vid följande märkning, den 17 maj, var 
det närmast högsommarväder med sol och 
värme. Än en gång visade det sig att sådana 
förhållanden knappast gynnar fångsten, som 
nu stannade vid blygsamma 16 nymärkningar. 
Bland dessa kan nämnas en buskskvätta, en 
stare och en morsk nötväcka, arter som inte 
fångas så ofta på Oxängen. Antalet kontrol-
ler var denna dag tio, alla märkta på lokalen 
tidigare och flera bara för en vecka sedan.

Parallellt med ringmärkningen har arbe-
tet med att förbättra arbetsförhållandena 
för personalen fortsatt. Vegetationen längs 
stigen mellan manskapsvagnen och märk-
platsen har två gånger avverkats med hjälp 
av röjsåg försedd med ett robust trimhuvud 

Kursdeltagarna fick prova på att hantera fåglar 
i handen, här två för tillfället samarbetsvilliga 
talgoxar. FOTO: ANDERS ARNELL

i märkprotokollet. Utflykten avslutades vid 
Varggropen i andra änden av sjön. Bland 
diverse änder och andra arter, som hör den 
typiska vassjön till, var nog den stora behåll-
ningen de dvärgmåsar som kunde avnjutas i 
kikarna på närhåll alldeles utanför tornet.

UOF räknar med att kunna hålla en ny-
börjarkurs även nästa vår och, i den mån vi 
kan uppbåda ledare, finns det hopp om att vi 
i framtiden också kan hålla höstkurser med 
inriktning på flyttfåglar eller något annat 
lämpligt fortsättningstema. 

 


