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Vi anlände till Storön, huvudön i 
ögruppen, på sena förmiddagen den 
12 maj. Svag vind från sydost-ost 

ingav förhoppningar om många rastande 
fåglar, men visa av erfarenheter från tidigare 
vistelser på ön tog vi det lugnt. Även om det 
kan vara många fåglar på ön under morgonen, 
brukar det sällan vara särskilt många kvar så 
här mitt på dagen. Vi inledde således med 
att hämta vatten, och därefter blev det kaffe 
med tilltugg. Stärkta av detta förflyttade vi 
oss sedan med nät och ringmärkningsutrust-
ning till Stora Dungen för att sätta upp våra 
fångstnät inför märkningen som skulle ske 
under de påföljande två veckorna.

Som väntat var det inte många tättingar 
vi såg till under promenaden mot dungen. 
En och annan ärt- och lövsångare hördes från 
buskagen, men i övrigt föreföll det tämligen 
tomt. Vi kom fram till den första nätplatsen 
och kunde snabbt konstatera att marken i 
nätgatan, mot förmodan, stod under vatten. 
Vi hade hoppats att bristen på nederbörd 
skulle ha inneburit det motsatta. Det var i 
och för sig inte särskilt djupt, men tillräck-
ligt för att vi skulle vara tvungna att lägga ut 
spänger under/vid näten att gå på. Plankorna 

är tunga och uppgiften att lägga ut dem var 
inte inspirerande, men det var bara att hugga i.

Det tog sin tid att få näten i de två första 
nätgatorna i bruk, men vi hade inte stött på 
några fler problem. I den tredje nätgatan hade 
dock Alfrida, stormen i början av januari, 
ställt till det. En av de största sälgarna på ön 
hade lagt sig rakt över nätgatan och det hade 
behövts motorsåg, och tillstånd från länssty-
relsen för att ta bort den (ön är naturreservat). 
Genom att låta den liggande sälgen utgöra 
startpunkt för två nät, ett åt vartdera hållet, 
löste vi dock problemet för stunden.

När eftermiddagen var till ända, hade vi 
fått näten på plats i Stora Dungen. Även om 
vi inte hade sett särskilt många fåglar under 
arbetets gång, gick det dock i den ena efter 
den andra efterhand som näten togs i bruk. 
Efter en välförtjänt middag kunde vi sum-
mera ihop 49 ringmärkta, varav 18 ärtsångare, 
vilket är ett riktigt bra resultat för att vara en 
eftermiddag.

På de ”riktiga” fågelstationerna, till exem-
pel Falsterbo och Ottenby, utförs ringmärk-
ningen enligt standardiserade rutiner. Antalet 
nät är alltid detsamma och deras placering 
likaså. Fångsten börjar alltid vid samma tid-
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punkt i relation till soluppgången och pågår 
sedan till ett fastställt klockslag eller senare 
om det fortfarande finns fåglar att fånga. 
Rådande väder är det enda som kan påverka 
vilka och hur många nät som kan användas.

Även vi på Svenska Högarna följer så gott 
det går vissa rutiner, särskilt under hösten, 
som till exempel antalet nät som kan använ-
das och fastställda platser för deras placering. 
En annan rutin som vi alltid följer, om vädret 
tillåter, är att ha näten i bruk innan gryningen 
(de är hopdragna när de inte används). I mit-
ten av maj innebär det att uppstigning sker 
senast 03:30 (sommartid). Detta är således 
ingenting för den som föredrar att ligga och 
dra sig på morgonen. Det går väl an att ta sig 
ur sängen när vinden är svag och vädret i öv-
rigt är fördelaktigt när man prövande sticker 
huvudet utanför dörren i halvmörkret. Mer 
karaktärskrävande är det att hålla sig kvar på 
benen när vädret inte är lika gynnsamt och 
man tror sig veta att tillgången på rastande 
fåglar denna dag kommer att bli allt annat 
än god.

Nåväl, vi stiger upp såvida det inte reg-
nar ihållande. Två av oss spänner upp näten 
medan övriga ser till att få frukosten färdig. 
Efter en snabb sådan och lite funderingar 
kring vad den kommande dagen kan tänkas 
ha att komma med, förflyttar vi oss till näten 
för att starta dagens ringmärkning. Är per-
sonalstyrkan stor och den förväntade fågel-
tillgången inte sådan, kan några ägna sig åt 
andra aktiviteter. Det kan vara sträckräkning 
eller rundvandring på ön (inga sovmorgnar 
här inte!).

Eftersom själva ringmärkningen i övrigt 
också sker efter bestämda rutiner som bland 
annat innebär att näten, oavsett fågeltillgång, 
skall kontrolleras med jämna intervall för loss-
tagning av eventuellt fångade fåglar, innebär 
det att arbetet sker efter ett inrutat schema. 
Näten är placerade så att vi vanligtvis följer 
en slinga och på så sätt vittjar det ena nätet 
efter det andra i en och samma ordning. 
Kommer det in nya fåglar till ön långt fram 
på dagen innebär det att rundorna följer på 
varandra utan uppehåll. Det händer att det 
kan vara så mycket fågel att vi är tvungna att 

reducera antalet nät som är i bruk. Det kan 
ibland vara svårt att få tid till raster. Är vi 
tillräckligt många kan vi turas om, annars är 
det bara att streta på.

Även om vi ibland ringmärker långt in 
på eftermiddagen är det mer normalt att vi 
under senvåren bryter i början av denna. Då 
har flertalet fåglar som anlänt till ön under 
de första timmarna efter gryningen vanligt-
vis redan dragit vidare mot mer nordliga 
häckningsplatser. Det känns normalt inte fel 
att avsluta då om man varit igång sedan före 
gryningen. Man kan ta sig en tupplur eller 
skåda vidare på annat sätt. Alternativt både 
och, i tur och ordning. Ett annat alternativ är 
att ta sig ett bad i havet (tillgång till dusch 
finns inte) vilket vid denna tid på året är mer 
eller mindre obehagligt medan det pågår, men 
nog så skönt efteråt.

Ringmärkningen våren 2019
Som redan berörts är näten i bruk redan före 
gryningen. Detta trots att det vanligtvis drö-
jer ett par timmar innan nya fåglar på allvar 
börjar anlända till ön. Eftersom natten är 
kort vid denna tid på året, fortsätter många 
fåglar att sträcka efter det att solen kommit 
upp och landar först lite senare. De första 
nätrundorna brukar därför sällan ge så stort 
utbyte. Att vi ändå startar så tidigt beror på 
att det ibland kan vara många fåglar i näten 
redan från början, men också på att vi vill vara 
med från början av dagen.

Den 13 maj var vi således redan på plats 
på ön från början och hade därmed näten i 
Stora Dungen i bruk före gryningen. Vinden 
hade under natten ökat till måttlig och därtill 
vridit upp på nordnordost. Eftersom vädret 
i övrigt var bra hade vi ändå förhoppningar 
om att det skulle kunna bli en dag med god 
fångst. Det blev det också. Redan under den 
första nätrundan var det ett flertal fåglar i 
näten. Efter att ha försett de fåglar som fastnat 
i det första dubbelnätet med ring, fortsatte vi 
genast till nästa. Även här fanns det fångst. 
En av fåglarna drog redan på avstånd till sig 
vår uppmärksamhet. Det var en hane av flug-
snappare, men den stora kontrasten mellan 
svart och vitt gjorde att vi genast misstänkte 
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halsbandsflugsnappare. Mycket riktigt, det var 
en utfärgad hane av denna art. Vi hade med 
andra ord redan från början fångat en art som 
inte tillhör de vanliga i Uppland.

Det fortsatte att komma in nya fåglar 
till ön och därmed även i näten. Vi hade 
att göra, men hann även med att sätta upp 
ytterligare fyra nät på en annan plats norr 
om Stora Dungen. Här har vi alltid haft nät 

under hösten, men det var först några år in på 
2000-talet som vi började använda den även 
under våren. Att vi tidigare inte använt denna 
plats under våren beror på att det förr fanns 
ruvande ådor här som vi inte ville störa. I och 
med att ejdern under senare år har minskat 
så kraftigt, har vi nu kunnat använda denna 
plats även under våren.

Efter klockan 14 avstannade inflödet 
och de som tidigare hade anlänt hade nu 
till övervägande delen redan lämnat ön. Vi 
avslutade fångsten för dagen och kunde sum-
mera ihop 132 ringförsedda fåglar, ett klart 
godkänt resultat. Två arter dominerade stort, 
ärt- och lövsångare, med 48 respektive 32 
märkta. Många av ärtsångarna såg lite udda 
ut, gula som de var på strupen och i ansiktet, 
eftersom de med god aptit hade ätit av den 
goda tillgången på frömjöl på öns Salixbuskar.

Den tredje vanligaste arten var rödhake 
med 17 fångade. Man kan undra vart dessa var 
på väg så pass sent under våren. Sträcktoppen 
för arten ligger kring mitten/slutet av april, 
men det finns exempel på betydligt högre 
dagssummor vid ungefär denna tidpunkt 
tidigare år, till exempel 241 märkta 12 maj 

2017. Det är sällan vi är på ön i april, men 
vi har ändå exempel på att arten kan vara 
mycket talrik på ön i slutet av denna månad. 
Den 27 april 2015 försåg vi 471 rödhakar 
med ring här. Detta efter vintern då beståndet 
rimligtvis bör ha reducerats en hel del.

Vid sidan av ringmärkningen den 13 maj 
noterades även en överflygande fjällpipare (ny 
art för ön), en pilgrimsfalk, en svart rödstjärt 

samt två blåhakar. Trots avtagande nordlig 
vind och nästan vindstilla under morgonen 
dagen därpå anlände, något förvånande, få 
nya fåglar till ön. Endast 30 individer försågs 
med ring denna dag, roligast bland dessa 
var tre blåhakar. Den 15 maj bjöd på sol 
och nästan ingen vind, men inte många nya 
fåglar denna dag heller. Var vädret för bra? 
Drog merparten förbi utan att rasta? Antalet 
märkta blev dock högre än dagen före. Av 
totalt 73 ringförsedda var löv- och ärtsångare 
ånyo i majoritet med 21 respektive 17 exem-
plar. Utöver de lövsångare som försågs med 
ring, fångades också en som bar en ring med 
spanskt ursprung. Även 13 gransångare och 6 
blåhakar bör nämnas. Därtill fångades vårens 
första mindre flugsnappare, en utfärgad hane, 
medan vistelsens enda ortolansparv rastade 
utan att bli fast.

Även påföljande dag bjöd på sommarvä-
der med sol och svag vind, nu mellan NO 
och NNO. Trots likartat väder som de två 
närmast föregående dagarna förbättrades 
fågeltillgången. Inga stora mängder, men 130 
ringmärkta får sägas vara ganska bra. Löv- och 
ärtsångare åter i majoritet med 61 respek-

” Mängder av nya fåglar anlände till ön med 
början i gryningen och det fortsatte att komma 
in nya långt fram på eftermiddagen. Det var 
först fram mot senare delen av denna som vi 
kunde börja andas ut. 
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tive 37 ringförsedda. Vi undrade en del över 
varför det bara blev vardera en törnsångare 
respektive svarthätta i näten när ärtsångarna 
var så många. Sex blåhakar i nät även denna 
dag, men också en vardera av svartmes och 

gråsiska, därtill två rosenfinkar. Även denna 
dag fångades en fågel med en främmande 
ring. Det var en gransångare med en ring med 
norsk påskrift. Medan vi var sysselsatta med 
att plocka fåglar ur näten i Stora Dungen, 

10 lundsångare (Phylloscopus trochiloides, överst till vänster), en halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis, överst till höger), 
12 mindre flugsnappare (Ficedula parva, nere t.v.) och en höksångare (Sylvia nisoria, nere t.h.) ringmärktes. 
FOTON: LENA DOUHAN
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hördes dvärgmåsens typiska läte när den (de?) 
passerade över ön med nordlig kurs.

Den 17 maj blev en repris på dagen innan 
såväl väder- som fågelmässigt. Fångsten pågick 
in på eftermiddagen och totalt blev det 141 
fåglar som försågs med ring denna dag. När 

det gäller vilka arter som var talrikast var 
det åter som tidigare, det vill säga löv- och 
ärtsångare i stor majoritet med 57 respek-
tive 55 ringförsedda. Åter ytterst få andra 
Sylvior, ännu inte en enda trädgårdssångare. 
Likaså flugsnapparna var fortfarande mycket 

OM RINGMÄRKNING

Svensk ringmärkning regleras i jaktförordningen (SFS 1987:905) där 
det framgår att den som har Naturhistoriska riksmuseets tillstånd får 
ringmärka fåglar trots att de är fridlysta. Naturhistoriska riksmuseet har 
administrerat svensk ringmärkning sedan 1960. 

Ringmärkningen i Sverige ska bidra till ökad kunskap om fåglars 
häckningsframgång, överlevnad och dödsorsaker och medverka till popu-
lationsövervakning. Viktig kunskap fås även kring fåglars flyttningsmönster.

Om man hittar en fågelring eller en ringmärkt fågel kan man rappor-
tera fyndet till ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet 
via e-post, brev eller telefon. Ett formulär för detta finns på nätet. Viktig 
information om häckning och flyttningsmönster fås via dessa återfynd och 
som används vid forskning om fåglar. Ringmärkningscentralen samarbetar 
med andra länders ringmärkning i gemensamma projekt och där återfynd 
kan samlas i en databas. 

Sedan starten år 1911 och fram till och med 2018 har 15 087 878 
fåglar av 368 arter och 20 hybrider ringmärkts i Sverige. Under 2018 
ringmärktes 310 885 st fåglar med blåmes (31 035 st) som den vanligaste 
med gråsiska (26 287 st) som god tvåa. På några platser, bl. a Ottenby 
ringmärks även vadarfåglar. Den i särklass vanligaste bland ringmärkta 
vadare är kärrsnäppa med 1281 ringmärkta under 2018. Vilket kan jäm-
föras med den näst vanligaste, grönbena, där 370 fåglar ringmärktes 2018.

När det gäller nya tillstånd för ringmärkning gäller följande prioritering: 
1. Märkning av fågelungar
2. Standardiserad märkning under häckningstid (CES)
3. Artprojekt
4. Flyttfåglar inom ramen för standardiserad fångst (bl a fågelstations-
verksamhet).
Flyttfågelmärkning sker vid ett flertal fågelstationer i Sverige med 

Ottenby på Öland och Falsterbo i Skåne som de största. 
På Naturhistoriska Riksmuseets hemsida finns sammanställd infor-

mation årsvis om ringmärkta fåglar i Sverige samt återfynd om man vill 
fördjupa sig i ämnet.



14  FÅGLAR I UPPLAND  3  2019

fåtaliga. Endast fem individer av tre arter 
fångades, däribland vårens andra halsbands-
flugsnappare. Dock inte en enda svartvit! En 
annan ovanlig gäst i näten var vårens första 
lundsångare samt en mycket tidig kärrsångare.

Dagen efter den norska nationaldagen 
blev en dag att minnas för oss som var på 
ön. Vädret var som tidigare, enda skillnaden 
(den avgörande?) var att vinden hade vridit 
över till rakt ostlig, fortfarande svag, under 
natten. Mängder av nya fåglar anlände till ön 
med början i gryningen och det fortsatte att 
komma in nya långt fram på eftermiddagen. 
Det var först fram mot senare delen av denna 
som vi kunde börja andas ut. Vi hade haft 
fullt upp att göra och några av oss hade inte 
haft någon rast. Efter en sen hopdragning av 
näten kunde vi summera ihop 405 ringmärkta 
fåglar av 21 arter. Bortsett från ett par tidigare 
rödhakedagar med liknande numerär får detta 
anses som den bästa dagen hittills på Svenska 
Högarna.

Ärt- och lövsångare var i stor majoritet 
även denna dag med 126 respektive 106 
märkta. Antalet ärtsångare är det högsta 
som fångats under en dag. Hur många som 
besökte ön denna dag är givetvis omöjligt 
att säga, men det kan mycket väl ha varit ett 
fyrsiffrigt antal. Det var dock inte bara dessa 
två som var talrika. Från att tidigare ha varit 
ytterst fåtaliga fångades nu även 48 svartvita 
flugsnappare, 27 rödstjärtar, 23 törnsångare, 
12 grå flugsnappare och 11 trädgårdssångare. 
Exempel på udda arter i fångsten var fyra 
lundsångare och lika många näktergalar. 
Därtill sju grönsångare vilket är många. Med 
många fåglar i näten ökar givetvis chansen 
att fånga även redan ringmärkta individer. 
Denna dag blev det två, en gammal hona 

mindre flugsnappare med estnisk ring och 
en rödhake med schweizisk dito. Eftersom 
denna dag helt gick i ringmärkningens tecken 
fanns det ingen tid över till annan skådning. 
Många arter registrerades dock, men det enda 
lite udda var en sjungande gräshoppsångare 
och en handfull rosenfinkar.

Den 18 maj blev således den stora dagen 
denna gång, men även nästa dag resulterade 
i många fåglar i nät. Kanske lika många fåg-
lar på ön som dagen innan, men regnskurar 
under morgonen och förmiddagen hindrade 
fångsten avsevärt. Trots det blev 203 fåglar 
försedda med ring. Därav hela 129 under ef-
termiddagen vilket indikerar att det kunde ha 
blivit många fler om vi sluppit regnet. De två 
tidigare mängdarterna höll ställningarna, men 
nu med lövsångare som klar etta, 87 märkta, 
medan ärtsångare stannade på 31 dito. Hela 
tolv grönsångare var många och ytterligare 
två lundsångare försågs med ring.

Sommarvädret fortsatte även den 20 maj 
med sol, värme och mycket svaga vindar. 
Även om fågeltillgången inte var fullt lika god 
som de två föregående dagarna gav den ring-
märkarna mycket att göra. Totalsumman för 
denna dag stannade vid 239 av 24 arter. Åter 
mest löv- och ärtsångare med 74 respektive 
57 fångade. Såväl törnsångare, trädgårdssång-
are som svarthätta ringmärktes med vardera 
cirka tio individer. Tjugo rödstjärtar var också 
många. Även någon enstaka göktyta, blåhake, 
lundsångare, mindre flugsnappare och ro-
senfink försågs med varsin ring. En törnskata 
fångades, den andra, vilket är anmärkningsvärt 
få. Även denna dag kontrollerades två fåglar 
med ring från andra länder: en ärtsångare med 
rysk ring och en rödhake med polsk sådan.

Nästa dag, den 21 maj, blev den tionde i 

” Oavsett var man bedriver ringmärkning är det 
alltid vädret som till mycket stor del styr hur 
många fåglar som rastar. 
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följd med mestadels sol och svaga vindar från 
ostsektorn vilket får anses som helt unikt. Nya 
fåglar fortsatte att komma och även denna dag 
i stora antal. Summan märkta stannade denna 
dag på 273 fåglar, den näst högsta under vår 
vistelse på ön. Det var också den tionde dagen 
i följd med löv- och ärtsångare som talrikast 
i näten, denna gång med 85 respektive 48 
fångade. Andra arter som ringmärktes i 
tvåsiffriga antal var rödhake (17), rödstjärt 
(21), törnsångare (27), trädgårdssångare 
(11), svarthätta (11) samt svartvit flugsnap-
pare (15). Sju grönsångare och fem näktergal 
var även det många för att vara dessa arter. 
Mest ovanliga i näten var dock vårens enda 
höksångare samt ytterligare två lundsångare.

Likaså den 22 maj innebar fortsatt ganska 
svag vind, nu från nord till nordost, men klart 
färre fåglar i farten. Antalet märkta stannade 
vid jämna hundratalet med 21 lövsångare 
som den numerärt största arten. Eftersom 

bara sju ärtsångare fångades, fick den se sig 
slagen av såväl rödstjärt (14), svarthätta (9) 
som grå flugsnappare (13). I övrigt försågs 
bland annat fyra mindre flugsnappare och en 
göktyta med ring.

Nästa dag ringmärktes bara 15 fåglar och 
dagen därpå endast tolv. Orsaken till detta var 
att det nu, till slut, hade blivit mer normalt 
väder med såväl vindar från västsektorn som 
dimma och en del regn. Även om det blev 
något fler den 26 maj, då 41 fåglar märktes, 
kändes det ganska rätt att denna dag, som pla-
nerat, avsluta ringmärkningen för denna gång.

Slutsummering och en jämförelse 
med Falsterbo och Ottenby 

Sammantaget ringmärktes 1 895 fåglar på 
Svenska Högarna 12–26 maj 2019 vilket är 
påfallande många för att vara i andra halvan 
av maj. Liknande antal har tidigare registrerats 

SH O F O+F

Rödhake 118 20 7 27

Näktergal 14 8 9 17

Blåhake 20 33 1 34

Rödstjärt 110 52 56 108

Taltrast 25 2 3 5

Härmsångare 10 23 15 38

Ärtsångare 455 106 56 162

Törnsångare 77 60 43 103

Trädgårdssångare 57 13 42 55

Svarthätta 85 31 23 54

Lundsångare 10 2 0 2

Grönsångare 33 9 3 12

Gransångare 49 25 8 33

Lövsångare 585 204 260 464

Grå flugsnappare 61 4 35 39

Mindre flugsnappare 12 8 1 9

Svartvit flugsnappare 105 12 23 35

Törnskata 7 4 4 8

Totalsumma 1 833 616 589 1 205

Tabell 1. Antalet ringmärkta av ett urval arter på Svenska Högarna (SH), Ottenby (O) och Falsterbo (F) 12–26 maj 2019.
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vid något besök i april, men då har det till 
mycket stor del varit rödhakar som utgjort 
fångsten. För att få en uppfattning om hur 
många detta är kan vi göra en jämförelse med 
vad som fångades vid Ottenby respektive 
Falsterbo under dessa två veckor. Vid Ot-
tenby försågs totalt 722 fåglar med ring och 
vid Falsterbo 645 (fakta är hämtade från res-
pektive fågelstations hemsida). Det innebär 
att vi på Svenska Högarna fångade drygt en 
tredjedel så många fler fåglar än vid Ottenby 
och Falsterbo tillsammans!

Att vi ringmärkte så många fler fåglar 
på Svenska Högarna innebär inte att denna 
ö alltid hyser många fler fåglar än vad som 
förekommer vid/kring landets två främsta 
fågelstationer. Oavsett var man bedriver ring-
märkning är det alltid vädret som till mycket 
stor del styr hur många fåglar som rastar, 
särskilt på en ensligt belägen ö i ytterskär-
gården. Vädersituationen under den period 
som vi ringmärkte i maj 2019 var närmast 
optimal för flyttande tättingar. Vindarna var 
nästan utan undantag svaga, därtill mesta-
dels från ostsektorn, och det var varmt och 
nästan inget regn. För att ge ett exempel på 
vad motsatsen kan innebära kan det nämnas 
att det under i stort sett motsvarande period 
1977 (14–28 maj) endast fångades 255 fåglar. 
Dessa fjorton dagar var istället ovanligt kalla, 
ofta med dimma och mer eller mindre friska 
nordvindar.

Två arter, löv- och ärtsångare, stod för 
merparten av fångsten 2019, 585 respektive 
455 individer, det vill säga cirka 55 procent 
av totalantalet märkta. Att lövsångare var den 
numerärt största arten är helt naturligt då den 
är den vanligaste häckfågeln i Norden. Mer 
förvånande är att 455 ärtsångare försågs med 
ring. Vid Ottenby ringmärktes 106 ärtsångare 
och vid Falsterbo 56 under perioden. Vart och 
ett av dessa antal är färre än de 126 ärtsångare 
som vi fångade den 18 maj! Det är den högsta 
dagssumman för arten på ön, men vi har ti-
digare ringmärkt nästan lika många under en 
dag, 112 individer den 13 maj 2017.

Under tioårsperioden 2010–2019 ring-
märktes som flest 388 ärtsångare (2010) vid 

Ottenby under våren (14/4–10/6) och som 
minst 118 (2016). Även om det från tidigare 
år kan finnas slutsummor som överstiger 455, 
råder det inga tvivel om att detta antal under 
bara två veckor måste vara osedvanligt stort. 
I övrigt kan man undra vart alla dessa var på 
väg? Arten är ganska vanlig såväl en bra bit 
upp i Norrland som i södra och mellersta 
Finland. Vi brukar ofta anta att merparten av 
alla fåglar som passerar Svenska Högarna är 
på väg till Finland (vår) eller därifrån (höst). 
Det kan säkerligen gälla många arter som 
flyttar mot sydväst, men ärtsångaren flyttar 
mot sydost med ett flertal återfynd från östra 
Medelhavsområdet. De ärtsångare som för-
sågs med ring på Svenska Högarna kan således 
mycket väl ha varit på väg mot norra Sverige 
för att häcka där. En individ som redan bar 
ring, en rysk sådan, fångades den 22 maj och 
det skall bli intressant att få veta var och när 
den erhöll denna.

I Tabell 1 redovisas antalet ringmärkta 
fåglar av ett urval arter vid Svenska Högarna, 
Ottenby och Falsterbo 12–26 maj 2019, dels 
de som fångats i störst antal på Svenska Hö-
garna och dels några andra intressanta arter. 
Av de tio arter som ringmärkts i störst antal 
(≥ 49) på Svenska Högarna har alla noterats 
i större antal här jämfört med Ottenby och 
Falsterbo. Det är bara en, törnsångare, som 
har märkts i tillsammans större antal vid 
fågelstationerna.

Ingen riktig raritet fångades denna gång, 
men sammanlagt 10 lundsångare, varav fyra 
den 18 maj, är många. Ovanligt många, re-
lativt sett, är också de 33 grönsångare som 
försågs med ring. Tolv mindre flugsnappare 
och 20 blåhakar är också bra resultat. Totalt 
118 rödhakar och 25 taltrastar är också många 
för att vara så sent i maj, betydligt fler än vad 
som märktes vid Ottenby och Falsterbo.
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