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Området uppvisar en stor variation i vege-
tationstyper med bland annat öppna och 
trädbevuxna sanddynfält, alsumpskog och 
naturskogsartad barrskog. Stränderna i områ-
det utgörs av såväl sandstrand, blockig morän, 
klippor som strandängar, vilka hålls öppna av 
isens rörelser. Efter att ha läst Petter Haldéns 

artikel om Långsandsörarna i FiU (4/2001), 
så bestämde sig Björn för att under 2002 
besöka platsen. Precis som Petter uttryckte 
i sin artikel, var förhoppningen att hitta en 
lättillgänglig lokal vid kusten med ö-karaktär, 
som man kunde ta sig till utan att behöva 
använda båt, och som också var lämplig för 

Ringmärkningsverksamheten 
vid Långsandsörarna  

2003–2014

BJÖRN LUNDGREN & PER JOHAN ULFENDAHL

Bakgrund

Tillsammans med Billudden är Långsandsörarna en av de två nordli-

gaste uddarna i Uppland. Närmast norr om Långsandsörarna ligger 

Eggegrund. Läget i Gävlebukten gör lokalen intressant ur sträckfågel-

synpunkt, men hur är den egentligen som potentiell ringmärkningslokal 

för rastande tättingar framför allt under hösten? 

Kartan visar läget för två utmärkta fågellokaler i norra Uppland, Billudden och Långsandsörarna, 
båda värda att besöka.
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ringmärkning. Tre gånger under hösten besök-
tes lokalen. Fågelutbytet blev över förväntan. 
Vid första tillfället, i september, var mängden 
rastande tättingar stor, och det var en jämn 
ström av framförallt Sylvia-sångare som rörde 
sig i buskmarkerna vid kanalen mot områdets 
södra del. Andra, lite mer ovanliga arter som 
observerades, var mindre flugsnappare och 
bändelkorsnäbb. Vid ett av besöken i oktober 
sträckte två adulta svartnäbbade islommar i 
sommardräkt förbi!

Besöken under hösten 2002 gav mersmak 
och då det visade sig att Per Johan hade haft 
samma funderingar om lokalen, bestämde 
vi oss för att testa ringmärkning vid Lång-

kontaktades och vi fick grönt ljus för att köra 
igång. Då återstod bara att välja plats på 
Långsandsörarna där ringmärkningen skulle 

bedrivas. Två områden framstod som mest 
intressanta. Stränderna i norr och busk- och 
strandområdet i söder vid kanalen, som av-
skiljer örarna från fastlandet. Vi bestämde oss 
för att testa det södra alternativet beroende 
på ett mer vindskyddat läge och större bio-
topvariation med fler buskområden lämpliga 
för nätfångst.

Ringmärkningen
Under de två första åren laborerade vi en 
hel del med olika nätplatser, men sedan 
2005 har dessa varit oförändrade för 14 nät. 
Dessa täcker in så olika biotoper som bladvass, 
buskmark, låg blandskog och en glänta i ett 
barrskogsbryn. Där utöver används 2–4 nät, 
som sätts upp på för säsongen lämplig plats. 
Ringmärkningen brukar påbörjas i mitten av 
augusti och avslutas sista oktoberhelgen (ti-
digast den 5 augusti och senast 5 november). 
Normalt har märkningen bedrivits en gång 
per helg, vilket innebär runt 10 märktillfällen 
årligen med en variation från 6 till 12 tillfäl-
len per höst.

Under de tolv år ringmärkningen bedri-
vits har 6 989 fåglar av 61 arter märkts. Det 
motsvarar cirka 580 exemplar per år med 
högsta årssumman 1 054 (2009) och den 
lägsta 241 (2012). Orsakerna till skillnaderna 
är antalet märkdagar per höst och svängningar 
i mängden märkta gråsiskor, kungsfåglar och 
sävsparvar. Vidare har vi aldrig försökt pricka 
dagar med optimala förutsättningar, utan 
det har oftast varit lördagar som utnyttjats. 
Sedan nätplatserna permanentades 2005, har 
det i medeltal ringmärkts 62 fåglar per gång. 
Högsta dagssumman hittills är på ”svindlande” 
231 exemplar den 31 oktober 2009. Av dessa 
var 186 gråsiskor.

Den vanligaste arten i märkprotokollen 
är gråsiska med 1 657 individer varav 228 
av den sydliga rasen cabaret. Efter gråsiska 
är det ett hopp ned till kungsfågel med 902 
märkta. Därpå följer sävsparv (724), blåmes 
(670), talgoxe (406), lövsångare (367), röd-
hake (328), rörsångare (240), grönfink (200) 
samt stjärtmes (187). Dessa arter utgör tio i 
topp listan.

Trots att gråsiska toppar listan, så är 

Björn Lundgren, som 2002 rekognoserade om-
rådet inför märkstarten följande år, fick så små-
ningom lön för mödan. Här håller han en verklig 
bonusfångst, en tajgasångare, Phylloscopus inor-
natus, i nypan. Som namnet antyder är fågeln en 
gäst från de mäktiga barrskogarna i öster.  
FOTO: PER JOHAN ULFENDAHL
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det stora svängningar i antalet mellan åren. 
Toppåret 2009 märktes det 481 exemplar 
mot inga alls 2008 och bara fyra 2006. Stora 
årliga fluktuationer i antal gråsiskor är ett 
välkänt fenomen både på sträck- och ring-
märkningslokaler.

 Även om sävsparven innehar tredjeplat-
sen i antalet märkta fåglar, så uppvisar den en 
vikande trend under perioden. Detta stöds 
också av ringmärkningssiffror från andra delar 
av landet (Fransson m fl 2014). Orsaken till 
minskningen är i dagsläget okänd. Intressant 
är dock att även en begränsad och någorlunda 
standardiserad ringmärkning kan uppvisa 
liknande trender som på riksnivå.

I gruppen ringmärkta rariteter/udda arter 
kan kornknarr (1), sparvuggla (6), gransångare 
av den sibiriska rasen tristis (2), tajgasångare 
(4), kungsfågelsångare (1), skäggmes (49), 
snösiska (15), bändelkorsnäbb (1) samt vi-
desparv (4) nämnas. Av dessa arter så är den 
mest udda och oväntade troligen kornknarr. 
Den fångades den 13 september 2014 i det 

Per Johan Ulfendahl är en av de uppsalaornitologer som drog i gång ringmärkningen vid Lång-
sandsörarna 2003. Här ses han med en av de fyra tajgasångare, Phylloscopus inornatus, som hittills 
märkts. FOTO: BJÖRN LUNDGREN

Väntad och välkommen. Tajgasångaren, Phyl-
loscopus inornatus, är en irrgäst österifrån som 
årligen i något tiotal visar sig i Uppland, främst 
nära kusten. Här en av de fyra som hittills märkts 
vid Långsandsörarna. FOTO: PER JOHAN ULFENDAHL

så kallade kanalnätet, som löper rakt igenom 
ett tätt havtornssnår. Den stod och stampade 
i den nedersta nätvåden när vi kom fram. 
Vad den hade där att göra är höljt i dunkel. 
På samma runda fångades även rörsångare 
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och talltita, vilket visar spannet av biotoper vi 
täcker inom vårt ringmärkningsområde. 

Favoritnätet är ”skogsnätet”. Det är en 
kombination av en näthiss (två niometersnät 
ovanför varandra) och ett singel niometersnät. 
Platsen är en glänta i ett barrskogsbryn. Här 
har genom åren fångats gransångare av rasen 
tristis, tajgasångare (2), kungsfågelsångare, 
bändelkorsnäbb och videsparv. Det är också 
det bästa nätet för skogsmesar och kungsfågel. 
Det är alltid lika spännande att runda granarna 
och se vad som hänger där. 

Återfynd
Huvudsyftet med ringmärkning är ju att de 
fåglar man ringmärker återfinns, antingen 
genom återfångst hos andra ringmärkare eller 
att döda fåglar hittas av allmänheten.

I skrivandes stund har 21 återfynd rappor-
terats. Flest återfynd har inkommit avseende 

sävsparv (7), taltrast (4) och gråsiska (4). För 
järnsparv, koltrast, lövsångare, kungsfågel, 
blåmes samt grönsiska finns ett återfynd 
vardera. Vanligaste återfyndsorsakerna är att 
fågeln blivit fångad och kontrollerad av en 
annan ringmärkare (11 återfynd) eller att den 
omkommit när den flugit mot ett fönster (4 
återfynd). Utav de 21 återfynden är 10 från 
utlandet och resten från Sverige. Det mest 
långväga återfyndet är en lövsångare som 
ringmärktes den 12 september 2009, och som 
återfångades av danska ringmärkare i Ghana, 
Afrika den 11februari 2012, en sträcka på 595 
mil fågelvägen som fågeln bör ha genomfört 
fem gånger! Ett annat lite oväntat fynd är en 
järnsparv, som återfångades av ringmärkare i 
Spanien den 2 januari 2010, 119 dagar efter 
märkningen. 

Att två fåglar från samma art som ring-
märks direkt efter varandra återfinns hör hel-

6 september 2003 ringmärktes två sävsparvar 
med ringnummer 1EB74933 och 1EB74934. 
Den första hittades död i Skutskär två år se-
nare, medan den andra återfanns vid Po-deltat 
i Italien (fyndorsak okänd) i november 2003. 
Detta visar verkligen på slumpens skördar 
inom ringmärkningen.

Tore Dahlberg befinner sig verkligen i hemma-
markerna när han ringmärker vid Långsandsö-
rarna. Här visar han upp den kanske mest över-
raskande fångsten hittills under projekttiden, 
en kornknarr, Crex crex, som trasslat in sig i ett 
nät placerat tvärs genom ett havtornsbuskage. 
FOTO: PER JOHAN ULFENDAHL

Så gott som varje höst observeras videsparv, Em-
beriza rustica, vid Långsandsörarna, när de rastar 
under sin långa resa från de sumpiga barrsko-
garna i norr till en behagligare tillvaro i sydöstra 
Asien. Här en av de fyra som hittills fastnat i nä-
ten, denna gång en ung hane.
FOTO: BJÖRN LUNDGREN
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Tjugoen återfynd av cirka 7 000 ring-
märkta fåglar ger en återfyndsfrekvens på tre 
promille. Det är helt i linje med vad som finns 
presenterat för tättingar ringmärkta i Sverige 
(Fransson & Hall-Karlsson 2008). Detaljer 
om samtliga återfynd finns i Tabell 1.

Främmande kontroller
Totalt har 18 främmande kontroller gjorts. 
Av dessa har vi hittills fått ringmärkningsdata 
för 17 fåglar. Den vanligaste arten som åter-
fångats är kungsfågel med åtta kontroller. Av 
dessa har vi fått ringmärkningsdata för sju, 
varav sex ringmärkta på närbelägna Egge-
grund och en på Stora  Fjäderäggs fågelstation 
i Västerbotten. Två utlandskontroller har 
gjorts, en koltrast ringmärkt i Kent, England 
och en gråsiska ringmärkt i Opland, Norge. 

En skäggmes ringmärkt vid Söderfjärden, 
Södermanland i september 2007, som vi 
kontrollerade en månad senare, är också värd 
att nämna. Detaljer för samtliga främmande 
kontroller återfinns i Tabell 2.

Observationer
Läget för ringmärkningsområdet på Långs-
andsörarna gör lokalen inte helt lämpad för 
att skåda sträckande fåglar. Bättre ställen är 
ju på udden längst i norr eller den närlig-
gande Billudden. Trots detta har en del roliga 
sträckobservationer gjorts genom åren såsom 
vitnäbbad islom, fjällabb (fyra tillfällen), 
bredstjärtad labb samt storlabb.

Även runt märkplatsen har en del subrari-
teter iakttagits. Förutom de ringmärkta indivi-
derna av kungsfågelsångare och tajgasångare 

Art       Datum för märkning Lokal och datum för återfynd Orsak    

Järnsparv 2009-09-05 Madrid, Spanien 2010-01-02 Kontrollerad av ringmärkare

Koltrast 2009-08-08 Weser-Ems, Tyskland 2010-01-07 Flugit mot fönster. Död    

Taltrast 2004-09-18 Morkarla, Uppland 2006-06-16 Funnen död    

  2004-10-24 Eure-et-Loir, Frankrike 2005-03-03 Funnen död    

  2006-09-23 Halle, Tyskland 2007-04-23 Funnen död    

  2008-09-20 Tierp, Uppland 2009-05-03 Flugit mot fönster. Död    

Lövsångare 2009-09-12 Damongo, Ghana 2012-02-11 Kontrollerad av ringmärkare

Kungsfågel 2011-10-02 Häradskär, Östergötland 2012-10-05 Kontrollerad av ringmärkare

Blåmes 2011-11-05 Gävle, Gästrikland 2011-12-28 Kontrollerad av ringmärkare

Grönsiska 2009-09-05 Oberfranken, Tyskland 2010-03-14 Ring avläst utan fångst    

Gråsiska 2005-10-29 Piteå, Norrbotten 2007-01-28 Flugit mot fönster. Död    

  2009-10-03 Romsdal, Norge 2011-10-01 Kontrollerad av ringmärkare 

  2009-10-31 Luleå, Norrbotten 2010-11-02 Kontrollerad av ringmärkare 

     2013-09-21 Storvreta, Uppland 2014-03-23 Funnen död    

Sävsparv 2003-09-06 Skutskär, Uppland 2005-07-09 Flugit mot fönster. Död    

  2003-09-06 Lodi, Po, Italien 2003-11-30 Ingen uppgift    

  2006-08-26 Rheinhessen, Tyskland 2006-10-30 Kontrollerad av ringmärkare 

     2008-09-13 Rheinhessen, Tyskland 2009-10-16 Kontrollerad av ringmärkare 

     2009-09-19 Gävle, Gästrikland 2010-07-28 Kontrollerad av ringmärkare 

     2011-08-21 Gävle, Gästrikland 2011-09-25 Kontrollerad av ringmärkare 

     2013-08-18 Gävle, Gästrikland 2013-09-27 Kontrollerad av ringmärkare

Tabell 1. Detaljer avseende återfynd av fåglar ringmärkta på Långsandsörarna.
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Art  Lokal och datum för ringmärkning Kontrollerad    

Koltrast Kent, England 2010-10-30 2011-09-24    

Rörsångare Landsjön, Småland 2005-08-20 2008-08-23    

Kungsfågel Eggegrund, Gästrikland 2005-10-01 2005-10-03    

  Eggegrund, Gästrikland 2011-09-20 2011-09-24    

  Eggegrund, Gästrikland 2012-10-14 2012-10-20    

  Eggegrund, Gästrikland 2013-09-30 2014-09-20    

  St Fjäderägg, Västerbotten 2014-10-04 2014-10-12    

  Eggegrund, Gästrikland 2014-10-12 2014-10-12    

  Eggegrund, Gästrikland 2014-10-12 2014-10-12    

Skäggmes Sörfjärden, Södermanland 2007-09-18 2007-10-20    

Stjärtmes Gävle, Gästrikland 2008-10-07 2009-10-18    

  Gävle, Gästrikland 2009-09-19 2009-10-18    

  Gävle, Gästrikland 2009-09-19 2009-10-18    

Gråsiska Opland, Norge 2009-07-12 2009-09-12    

Sävsparv Ottenby, Öland 2004-09-29 2005-10-03    

  Gävle, Gästrikland 2008-09-13 2010-09-18    

  Gävle, Gästrikland 2009-09-26 2014-09-20  

har ett exemplar av respektive art setts i fält. 
Den senaste var en kungsfågelsångare som 
den 18 oktober 2014 gjorde ett snabbt besök 
vid ringmärkarplatsen på sin väg söderut ge-
nom området.  Höksångare har iakttagits vid 
två tillfällen i augusti (2007 respektive 2011) 
och pungmes en gång i september 2005. 
Gråspett och dvärgbeckasin har noterats en 
handfull gånger. Lokalen har också visat sig 
vara en av de säkrare för den alltmer sällsynta 
videsparven. Arten har setts samtliga år utom 
2012, och det totala antalet observationsdagar 
för åren 2003–2014 är 23. Under samma pe-
riod gjordes i Upplands rapportområde (enligt 
Svalan) runt 150 iakttagelser. 

Slutord
Att vi skulle hålla på så länge som vi hit-
tills gjort var väl aldrig planen, men varje 
år i augusti är det med lika stor entusiasm 
som nätgatorna röjs och nätstänger bärs ut 

genom att läsglasögonen har blivit starkare 

och starkare för att kunna läsa ringnumret på 
kungsfågelringarna! Vi har ju ännu inte märkt 
någon riktig stänkare, typ blåstjärt, men den 
kommer ju allt närmare för varje år – tror 
och hoppas vi.

Flera personer har hjälpt oss mer eller 
mindre frekvent genom åren och vi vill passa 
på att tacka de mest ihärdiga för deras insat-
ser: Tore Dahlberg, Joakim Djerf, Kristoffer 
Lager, Fredrik Litsgård, Gunnar Lundblad, 
Jean-Paul Lösing samt Thomas Pless.

Till sist vill vi passa på att välkomna fler 
personer till ringmärkningen. Är ni intres-
serade av att hjälpa till så hör av er!
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