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Ett underligt år
CES-ringmärkningen vid Oxängen, Vendel-
sjön genomfördes i år för trettonde året. Ska 
man vara vidskeplig kan man kanske tolka in 
lite otur i detta, för det var ett underligt år för 
vår CES-märkning. Ett normalt år märker vi 
ungefär dubbelt så många fåglar under som-
marens andra halva jämfört med den första, 
vilket har sin naturliga förklaring i att fåglar 

förökar sig och blir fler under sommaren. 
Men icke så denna sommar. I princip lika 
många fåglar märktes under sensommaren 
som under försommaren, och det verkade 
inte bara vara ett lokalt fenomen, för även 
övriga CES-platser i Sverige verkar ha haft 
samma underliga märkår (muntlig informa-
tion från Ringmärkningscentralen). Vad kan 
då detta bero på? Det första man misstänker 

Nötskrikan, Garrulus glandarius, är en imponerande fågel i handen. Oxängen 17 september.  
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CES, Constant Effort Sites
... är ett projekt som startade i Storbritannien 

1981. Syftet är att följa beståndsutvecklingen hos 

tättingar under häckningstid. För att resultaten ska 

kunna jämföras är ringmärkningen standardiserad. 

Fångstplatserna, antal nät och nätens placering är 

desamma år från år. Tidpunkten för ringmärkningen 

är också densamma. Den ska ske vid 12 tillfällen, 

vilket blir ungefär var tionde dag från maj till augusti. 

Vid varje tillfälle ska näten vara uppsatta i 6 timmar. 

Vid avbrott orsakat av t ex regn måste man ha haft 

verksamhet i minst 4 timmar för att det aktuella 

tillfället ska kunna räknas med.

Inom CES ligger fokus på art- och ålders-

bestämning, därigenom kan vi få mått på: 

• Det häckande beståndet av respektive art  

genom den totala fångsten av adulta fåglar.

• Häckningsframgången det aktuella året  

genom andelen årsungar i fångsten. 

• Vinteröverlevnad genom andelen  

återfångade fåglar från fjolåret. 

• I Sverige har projektet pågått sedan 1996  

och år 2016 pågick verksamhet på 16 platser 

(ingen uppgift för 2017).  

• Mer att läsa om CES finns på EURINGs 

webbplats: https://euring.org/research/ces-europe

är naturligtvis att häckningen inte gått något 
vidare och att det följaktligen inte kommit ut 
så många ungfåglar. Under åren 2003–2016 
utgjorde ungfåglarna i genomsnitt 74% av alla 
ringmärkta fåglar under juli–augusti. 2017 var 
den andelen 69%, vilket är en av de lägsta pro-
centsatser vi har. Den kan dock inte förklara 
hela nedgången då även de adulta fångades  
i lägre utsträckning än tidigare år. 

FOTO: NINA JANELM
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ART 2017
Genomsnitt 

2011–2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Total CES

RÖRDROM (Botaurus stellaris) 0 1

SPARVHÖK (Accipiter nisus) 0 1

VATTENRALL (Rallus aquaticus) 0 2

SKOGSSNÄPPA (Tringa ochropus) 0 1 1

RINGDUVA (Columba palumbus) 0 1

GÖKTYTA (Jynx torquilla) 0 1

STÖRRE HACKSPETT (Dendrocopos major) 1 1 2 1 7

MINDRE HACKSPETT (Dendrocopos minor) 0 1 1 6

LADUSVALA (Hirundo rustica) 0 1 5

TRÄDPIPLÄRKA (Anthus trivialis) 0 3

GULÄRLA (Motacilla flava) 0 12

FORSÄRLA (Motacilla cinerea) 0 1 1

SÄDESÄRLA (Motacilla alba) 2 5 5 9 7 1 3 3 95

GÄRDSMYG (Troglodytes troglodytes) 10 2 5 2 2 3 2 39

JÄRNSPARV (Prunella modularis) 11 12 14 13 15 10 12 10 113

RÖDHAKE (Erithacus rubecula) 32 34 37 38 41 29 28 33 341

NÄKTERGAL (Luscinia luscinia) 6 3 5 1 2 2 6 42

BLÅHAKE (Luscinia svecica) 1 1 1 3 1 8

RÖDSTJÄRT (Phoenicurus phoenicurus) 0 1 3

BUSKSKVÄTTA (Saxicola rubetra) 1 0 1 15

KOLTRAST (Turdus merula) 9 10 6 16 13 9 7 10 138

BJÖRKTRAST (Turdus pilaris) 0 2 5

TALTRAST (Turdus philomelos) 8 7 7 6 7 4 5 10 102

RÖDVINGETRAST (Turdus iliacus) 3 4 3 3 2 8 5 1 73

GRÄSHOPPSÅNGARE (Locustella naevia) 2 2 1 3 2 3 25

FLODSÅNGARE (Locustella fluviatilis) 1 1 3 8

SÄVSÅNGARE (Acrocephalus schoenobaenus) 22 16 17 3 16 16 24 19 211

KÄRRSÅNGARE (Acrocephalus palustris) 0 1 1 3

RÖRSÅNGARE (Acrocephalus scirpaceus) 39 51 53 38 42 36 77 58 901

TRASTSÅNGARE (Acrocephalus arundinaceus) 0 4

HÄRMSÅNGARE (Hippolais icterina) 2 2 2 2 3 2 16

HÖKSÅNGARE (Sylvia nisoria) 0 1 1

ÄRTSÅNGARE (Sylvia curruca) 2 1 4 1 1 2 12

TÖRNSÅNGARE (Sylvia communis) 12 7 2 6 15 6 7 6 91

TRÄDGÅRDSSÅNGARE (Sylvia borin) 12 16 15 12 16 14 20 17 191

SVARTHÄTTA (Sylvia atricapilla) 25 28 32 24 36 23 24 27 320

GRÖNSÅNGARE (Phylloscopus sibilatrix) 0 1 1 2

GRANSÅNGARE (Phylloscopus collybita) 9 3 1 3 2 3 5 6 41

LÖVSÅNGARE (Phylloscopus trochilus) 25 36 33 29 51 29 45 28 440

KUNGSFÅGEL (Regulus regulus) 0 1 1

GRÅ FLUGSNAPPARE (Muscicapa striata) 2 1 1 2 12

MINDRE FLUGSNAPPARE (Ficedula parva) 0 1 1 2

SVARTVIT FLUGSNAPPARE (Ficedula hypoleuca) 3 4 2 1 5 7 3 5 55

STJÄRTMES (Aegithalos caudatus) 3 5 3 1 14 14 41

SVARTMES (Periparus ater) 0 2 3

BLÅMES (Cyanistes caeruleus) 14 34 36 13 55 23 49 27 348

TALGOXE (Parus major) 22 21 19 15 23 16 32 22 309

ENTITA (Poecile palustris) 3 6 3 10 5 4 6 9 63

TALLTITA (Poecile montanus) 0 1

SKÄGGMES (Panurus biarmicus) 0 45

NÖTVÄCKA (Sitta europaea) 4 3 3 1 3 3 4 3 50

TRÄDKRYPARE (Certhia familiaris) 2 2 1 2 2 5 20

TÖRNSKATA (Lanius collurio) 4 1 3 2 35

NÖTSKRIKA (Garrulus glandarius) 0 2 3

STARE (Sturnus vulgaris) 2 1 3 3 3 1 2 19

PILFINK (Passer montanus) 2 3 3 2 2 4 6 26
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Fångsten under genomsnittet
Vädret under sommaren var genomgående 
relativt kallt och regnigt vilket kan ha på-
verkat fåglarna. Kallt väder betyder oftast 
färre insekter, och färre insekter ger också 
färre fåglar. Man kan kanske spekulera i att 
en misslyckad häckningssäsong också gör att 
adulta fåglar i större utsträckning lämnar 
häckplatsen tidigare och därmed inte fångas i 
våra nät. För att undersöka insekters effekt på 
häckningsresultatet har de CES-platser som 
märker i bladvass de senaste åren också gjort 
en standardiserad bladlusräkning, där bladlöss 

räknas vid varje märktillfälle från juni på 10 
platser i vassen. På Oxängen gjordes denna 
räkning i år för tredje året och det är nog för 
tidigt för att dra några slutsatser, men både 
2016 och 2017 hittades nästan inga bladlöss 
alls i vassen, vilket skulle kunna indikera att 
det faktiskt var ont om insekter. 

Under 2017 ringmärktes under CES-pe-
rioden maj till augusti 329 fåglar av 38 arter, 
vilket är något lågt jämfört med genomsnit-
tet för de föregående sex åren som är 402. 
CES-projektet vid Oxängen har modifierats 
något sedan starten 2003, men sedan 2011 är 

Efter flera års frånvaro från Vendelsjön verkar skäggmesen, Panurus biarmicus, vara på väg tillbaka 
igen, här illustrerat av ett gäng nyfångade ungfåglar (notera bland annat den svarta ryggen som de 

gamla fåglarna saknar). Oxängen 3 september.  FOTO: NINA JANELM
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Tabell 1. 
Ringmärkta fåglar vid Oxängen, Örbyhus slott, Vendelsjön under CES-tillfällena åren  
2011–2017. I kolumnen Total CES finns alla ringmärkta fåglar i CES-projektet 2003–2017



dataserien jämförbar igen. I tabell 1 ses total-
summor för åren 2011–2017, men också det 
totala antalet som ringmärkts av de 66 arter 
som ringmärkts under CES-perioden under 
alla år. Artfördelningen har varit relativt stabil 
under åren, där rörsångare de allra flesta år 
toppar fångstligan. Det gjorde den även under 
2017, men inte lika övertygande som tidigare. 
Endast 39 fåglar märktes jämfört med genom-
snittet 51. Sävsångare hade däremot ett bra 
år med 22 ringmärkta jämfört med 16, men 
arten varierar mer mellan åren. Det gör också 
blåmes, där det den senaste säsongen endast 
märktes 14, vilket kan jämföras med genom-
snittet 34 och toppnoteringen 55 under 2014. 

Den käcka lilla gärdsmygen som vi 
vanligtvis bara ringmärker några få av un-
der CES-perioden mellan maj och augusti 
landade i år på summa 10. Antalet är för-
stås litet, men det ska bli intressant att se 
om den är på väg att öka som häckfågel i 
området eller om det bara var en tillfällig 
topp. Samma fråga kan man ställa om gran-
sångare där antalet ringmärkta var tre gånger 
större än genomsnittet för de föregående  
åren.

Arter som däremot tydligt verkar ha en 
sjunkande trend antalsmässigt är bofink och 
grönfink. Antalet ringmärkta bofinkar har de 
tre senaste åren mer än halverats jämfört med 
åren innan. Ännu värre ser det ut för grönfink. 
Kanske kan det bero på sjukdomen gulknopp 
(parasiten Trichomonas) som sägs ha drabbat 
finkarna hårt.

Dansk rödhake i nätet
I CES-projektet är det roligt när vi återfångar 
egna fåglar från tidigare år. Detta är ett mått 
på artens ortstrohet. Under 2017 var andelen 
sådana 9 %, vilket är fler än vanligt då genom-
snittet under åren 2011–2016 var 5 %. Den 
äldsta fågeln var en blåmes som var ringmärkt 
i augusti 2012 och då var den dessutom adult, 
så vid kontrolltillfället i maj 2017 var den 
alltså minst sex år gammal.

Något som alltid är roligt på Oxängen är 
de guidningar vi genomför varje år. I maj bru-
kar UOF få komma på besök, så också detta 
år. De tio besökare som kom fick bland annat 
närkontakt med en stenknäck, en mäktig fågel 
när man ser den nära! På nationaldagen, tillika 
Vendeldagen, har vi alltid drop in-guidning. 
Detta år var vädret fint och uppemot 30 
personer besökte märkplatsen. Tur med fåglar 
hade de också, vi kunde bland de vanligare 
fåglarna också visa upp en snygg buskskvät-
tehane och en 3k större hackspett, vilken 
hade ringmärkts hos oss förra året. Kontroll på 
större hack hör inte till vanligheterna hos oss!

Den 27 augusti var det så dags för säsongs-
avslutning för CES-märkningen, och guidning 
för Naturskyddsföreningen i Tierp. De hade 
turen att få vara med när en ringmärkt röd-
hake fiskades upp ur en påse och undersöktes. 
Ringnumret såg nämligen helt obekant ut och 
det stod dessutom ZOOL. MUSEUM DEN-
MARK på den! Det är ytterst sällan vi fångar 
fåglar som är ringmärkta någon annanstans än 
på Oxängen, så varje gång det händer blir det 

Jyllandsmärkt 

adult rödhake, 

Erithacus rubecula, 

(se texten för mer 

info). Återfynd av 

fåglar märkta på 

någon annan plats 

är en lika ovanlig 

som spännande 

krydda  

i CES-märkningen 

vid Oxängen. 27 

augusti 2017. 

FOTO: NINA JANELM
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extra jubel. Så småningom fick vi också reda 
på att denna rödhake hade ringmärkts som 
en 1k hane 30 oktober 2016 i Voerså, Saeby 
på Nord-Jylland och den kontrollerades alltså 
som en 2k+ hos oss 301 dagar senare, 532 km 
från platsen där den märktes.

Äntligen skäggmes!
Efter CES-säsongen brukar vi fortsätta en 
liten bit in på hösten, beroende på intresse 
och ork hos personalen. I början av september 
har vi också traditionsenligt den nog roligaste 
guidningen av allihop, för då kommer Små-
fågelskådarna från UOF, så märkplatsen blir 
full av barn. Man tröttnar aldrig på att se hur 
entusiastiska de är inför fåglarna! Denna gång 
hade de dessutom turen att få vara med när 
fyra skäggmesar fastnade i näten. Arten har 
inte fångats på Oxängen på många år, så det 
var riktigt roligt. 

För att kunna genomföra en CES-säsong 
behövs många frivilliga som kan hjälpa till och 
det har vi haft glädjen att ha de senaste åren. De 
licensierade ringmärkare som ansvarat unde r 
2017 var Anders Arnel l, Nina Janelm, Leo 
Larsson och Ander s Tengholm. Till ovärderli g 
hjälp med att assistera vid märkning samt 
sköta om märkplatsen med allt vad det inne-
bär av röjning och snickeri har bland andra 
följande personer varit: Mariell e Cambroner o, 
Bosse Danielsson, Robert Ekblom, Lars  
Gotborn, Anita Janelm, Lars-Erik Larsso n, 
Bengt Neiss, Esbjörn Olofsson, Bernt 
Thorssel l, Åsa Steinholtz, Petra Ögren, samt 
alla andra glada hjälpredor som vi har glömt 
att nämna.

Tack alla!!

Nina Janelm och Åsa Steinholtz

Lokalpatrioten Anders Arnell månne i ett försök att få denna gräshoppsångare, Locustella naevia, till 

något rarare?  FOTO: NINA JANELM


