
i år ringmärktes 350 fåglar inom CES-
projektet1, vilket får ses som ett ganska 
normalt resultat nuförtiden. Tittar man 

tillbaka på siffrorna från när ringmärkningen 
startade så är det dock en klar minskning, 
genomsnittet från åren 2003–2009 ligger på 
424 märkta. Vad kan detta bero på? Är det en 
reell minskning av fåglar, eller är det något på 
vår märkplats som har förändrats? 

när man har en standardiserad märkning, 
som i fallet Oxängen, strävar man efter att 
området ska förändras så lite som möjligt 
mellan åren, så att det blir lättare att dra slut-
satser från insamlade data. Stora fågelstationer 
som Ottenby och Falsterbo håller noga efter 
vegetationen för att buskar inte ska växa sig 
för stora och platsen inte ändra karaktär. på 
Oxängen har vi inte riktigt deras resurser, och 

följaktligen har vi inte i samma utsträckning 
kunnat hålla efter vegetationen. Framför allt 
gäller det näten som står i skogsridån, där vi 
inte kunnat göra så mycket åt att träden växer 
och buskar blir större. Vi har nyligen börjat 
registrera vilka nät som fåglarna fastnar i där, 
för att så småningom kanske kunna se om 
dessa förändringar påverkar fångsten. Ute i 
vassen är problemet mindre, dels eftersom 
bladvassen inte ändrar karaktär i samma 
utsträckning, och dels eftersom de små träd 
som växer därute regelbundet har toppats så 
att de inte blir för höga.

Oxängen ligger sen ett antal år tillbaka 
under UOF, som ger oss lite finansiellt stöd 
för att kunna köpa in nya nät och liknande. 
i gengäld har vi två exkursioner per år när 
UOFs medlemmar får komma och se på 

ringmärkningen 
ViD oxängen 2019

Ännu en ces-säsong kan summeras vid Oxängens ringmärk-
ning vid norra vendelsjön, och vi kan konstatera att den 
minskning av fångst som vi noterat de senaste åren håller i sig. 

1 inom ces-projektet (ces står för Constant effort site) strävar man efter att med standardiserade metoder ringmärka 
fåglar som häckar i ett område. Vid fågelstationer vill man däremot ofta ringmärka flyttande fåglar.
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hur ringmärkningen går till. En av exkursio-
nerna är riktad till Småfågelskådarna, UOF:s 
barngrupp, och den andra är för nyfikna av 
alla åldrar. det är alltid roligt att guida, och 
det ger en särskild glädje att se hur intres-
serade och nyfikna barnen är. det är en lite 
annorlunda utmaning att guida barn, som 
ställer fantastiska frågor (”är det jobbigt för 
fåglarna att flyga till afrika?”) och gärna ”lå-
nar” ringmärkartången och linjaler, men det 
är oerhört roligt. Varje år när de går brukar vi 
reflektera över hur tyst det blir när de inte är 
kvar. Vi brukar försöka låta alla intresserade 
barn (och för den delen, intresserade vuxna!) 
få chansen att släppa fri en fågel. det brukar 
vara mycket uppskattat att få hålla en fågel 
och känna hur lite den väger, och sen få släppa 
den och se den flyga iväg till friheten. i år var 
Småfågelskådarnas exkursion oerhört populär 
och så många barn har vi nog aldrig haft på 
platsen förr. 

Utöver UOF:s guidningar har vi också 
enligt tradition ”öppet hus” på Vendeldagen 
6 juni. då är det bara för folk att komma och 

se på märkningen. det brukar alltid vara fint 
väder denna dag också, och fullt med övriga 
aktiviteter kring Vendelsjön, så det rekom-
menderas! 2019 var inget undantag och vi 
fick besök av ett 40-tal personer som ville 
se oss märka fåglar. i mån av tid tar vi också 
emot andra grupper, bland annat kommer 
naturskyddsföreningen i Tierp varje år till oss. 

då vi nu har hållit på sedan 2003 på 
Oxängen har vi hunnit med att samla på oss 
en hel del data. i vissa fall kan vi se trender 
i fågelarters uppträdande, i andra fall hittar 
vi mer kuriosa. Ett exempel på det senare 
är att vi totalt har ringmärkt 34 pilfinkar på 
Oxängen, varav inte mindre än 23 är fångade 
den 6 juni, vilket därmed utnämnts till Stora 
pilfinksdagen. detta har förstås sin förklaring 
i att 6 juni är ett av mycket få datum som är 
fast varje år (på grund av Vendeldagen), men 
det verkar också som att pilfinkarna kommer 
ner till vassen, antagligen för att leta mat, just 
kring början av juni varje år. de som inte fång-
ats just 6 juni är tagna vid tillfället precis före 
eller precis efter. Samtliga pilfinkar har varit 

ringmärkningen 
ViD oxängen 2019

Ärtsångare (Sylvia curruca)
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vuxna fåglar, flera med ruvfläck som indikerar 
häckning. Sannolikt är de i vassen för att leta 
insekter att mata sina ungar i boet med.

En annan art som verkar komma till 
Oxängen för att leta mat är grönfinken. Vi 
har aldrig haft en kontroll av en grönfink, 
vilket tyder på att de vi tar inte håller till 
precis i området och sannolikt inte häckar 
på Oxängen. grönfinkarna fångas dessutom, 
till skillnad från pilfinkarna, mest i början 
av maj och framför allt i slutet av juni. Sista 
märkningen i juni är en kvällsmärkning, och 
vid just det tillfället är faktiskt grönfink den 
vanligaste arten i fångsten. de kanske inte är 
så morgonpigga?

när vi kikar på fågelarter som ökar respek-
tive minskar så kan vi konstatera att rörsångare 
fortsätter minska i fångsten. det är fortfarande 
en vanlig art, och sett över åren är det den 
mest fångade arten på Oxängen, men den 
minskar stadigt och i år ringmärkte vi endast 
38 individer (att jämföra med toppåret 2005 
då inte mindre än 168 rörsångare försågs med 
ring). rörsångaren är starkt knuten till vass, 
och kanske har något ändrats i vassen vid Ox-
ängen? Vi har inte noterat samma nedgång hos 
andra typiska ”vassfåglar” som sävsångare och 
sävsparv, men dessa tolererar större inslag av 
sly och annat i vassen än vad rörsångaren gör. 

En art som ökat mycket kraftigt de senaste 

antal ringmärkta individer av adulta (ljusgrönt) jämfört med årsungar (mörkgrönt) av rörsångare åren 2011 – 2019
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Blåhake (Luscinia svecica) rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)
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åren är gransångaren. Från att ha varit en rätt 
fåtalig art på Oxängen verkar den nästan ha 
exploderat de senaste åren. gransångare hörs 
nu sjunga lite överallt vid märkplatsen, och 
fångstsiffrorna talar sitt tydliga språk. Vi har 
gått från ett par enstaka märkta under CES 
till årets 21 märkta. Vi får se framöver om 
detta är en trend som kommer att hålla i sig. i 
Sverige häckar två underarter av gransångare, 
sydlig gransångare (underarten collybita) och 
nordlig gransångare (underarten abietinus), 
och förr har dessa varit åtskilda av ett stråk 
som går ungefär över mellansverige och där 
inga gransångare häckat. Men den sydliga 
gransångaren verkar ha börjat vandra norrut, 
och vi tror att det är denna underart som 
numera häckar vid Oxängen, även om vi inte 
bestämt några fångade fåglar till underart.

Ärtsångare verkar liksom gransångare ha 
ökat vid Oxängen, men de är fortfarande för 
få för att kunna säga något om det verkligen 
är en trend eller bara något tillfälligt. Hursom-
helst var det roligt att under märkningen 6 
juli i år få njuta av en vuxen fågel som matade 
nyutflugna ungar i buskarna precis intill oss. 
den vuxna fågeln var ringmärkt av oss, men 
tyvärr kunde endast de första bokstäverna på 

ringen läsas av på foto, så exakt vilken av våra 
ringmärkta det var vet vi inte.

För att återknyta till rörsångaren så kan 
vi också genom våra fångstdata notera att 
vi aldrig har märkt en adult rörsångare efter 
mitten av augusti. rörsångare brukar kunna 
fångas en bra bit in på hösten (då utanför 
CES-märkningen) men då endast ungfåglar. 
de vuxna rörsångarna verkar helt enkelt 
lämna Oxängen redan vid början och fram till 
mitten av augusti. detta är i sig inget uppse-
endeväckande. att vuxna fåglar flyttar tidigare 
än ungfåglar är vanligt hos många arter där 
fåglarna inte håller ihop i familjer, men det 
är kul att vi kan se det så tydligt i våra data.

Så här i slutet av oktober när detta skrivs 
känns maj och ringmärkningsstarten långt 
borta, men vintern går fort och snart kommer 
vi att köra igång nästa säsong på Oxängen. Vi 
hoppas på fint väder, trevliga fåglar och att 
många vill komma och besöka oss på guid-
ningarna! Stort tack till alla som hjälpt till 
under säsongen, ingen nämnd ingen glömd.

TEXT: ninA JAnelm OcH ÅSA SteinHOltz
FOTON: ninA JAnelm

steglits (Carduelis carduelis)
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Artnamn
2003–
2019

2011 – 
2019

2011 – 
2019

2011 – 
2019

2011 – 
2019

2019 2018

rördrom (Botaurus stellaris) 1 0 0 - 0 0 0

sparvhök (accipiter nisus) 1 0 0 - 0 0 0

vattenrall (rallus aquaticus) 2 0 0 - 0 0 0

skogssnäppa (tringa ochropus) 1 1 0 - 0 0 0

ringduva (columba palumbus) 1 0 0 - 0 0 0

Göktyta (Jynx torquilla) 1 0 0 - 0 0 0

mindre hackspett (dendrocopos minor) 6 2 0 - 0 0 0

större hackspett (dendrocopos major) 8 5 2 40,0% 1 0 1

törnskata (Lanius collurio) 39 13 1 7,7% 1 0 4

nötskrika (Garrulus glandarius) 4 3 0 - 0 0 1

svartmes (Periparus ater) 3 2 0 - 0 0 0

entita (Poecile palustris) 80 57 24 42,1% 6 11 6

talltita (Poecile montanus) 1 0 0 - 0 0 0

Blåmes (cyanistes caeruleus) 386 255 67 26,3% 28 26 12

talgoxe (Parus major) 342 182 44 24,2% 20 23 10

skäggmes (Panurus biarmicus) 47 2 0 - 0 0 2

Ladusvala (hirundo rustica) 5 1 0 - 0 0 0

stjärtmes (aegithalos caudatus) 44 38 2 5,3% 4 2 1

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 499 299 22 7,4% 33 29 30

Gransångare (Phylloscopus collybita) 61 49 4 8,2% 5 13 7

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) 3 3 0 - 0 0 1

trastsångare (acrocephalus arundinaceus) 4 0 0 - 0 0 0

sävsångare (acrocephalus schoenobaenus) 236 142 23 16,2% 16 12 13

rörsångare (acrocephalus scirpaceus) 994 436 47 10,8% 48 33 60

Kärrsångare (acrocephalus palustris) 3 2 0 - 0 0 0

härmsångare (hippolais icterina) 17 12 2 16,7% 1 0 1

Gräshoppsångare (Locustella naevia) 27 13 2 15,4% 1 1 1

Ringmärkta totalt Kontroller  
Andel
kontroller  

Medel  
ringmärkta  

Antal 
ringmärkta

Tabell 1. Ringmärkta och kontrollerade fåglar vid Oxängens CES-ringmärkning. Kontroller som återkommer flera gånger under en 
säsong räknas endast vid första besöket en säsong.
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Artnamn
2003 – 
2019

2011 – 
2019

2011 – 
2019

2011 – 
2019

2011 – 
2019

2019 2018

Flodsångare (Locustella fluviatilis) 8 4 1 25,0% 0 0 0

svarthätta (sylvia atricapilla) 359 230 26 11,3% 26 14 25

trädgårdssångare (sylvia borin) 219 134 32 23,9% 15 13 15

höksångare (sylvia nisoria) 1 1 0 - 0 0 0

Ärtsångare (sylvia curruca) 19 17 1 5,9% 2 5 2

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) 61 32 2 6,3% 4 3 3

Mindre flugsnappare (Ficedula parva) 2 2 0 - 0 0 0

rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus) 3 1 0 - 0 0 0

Buskskvätta (saxicola rubetra) 15 2 0 - 0 0 0

Pilfink (Passer montanus) 34 27 1 3,7% 3 7 1

Järnsparv (Prunella modularis) 136 108 35 32,4% 12 10 13

Gulärla (Motacilla flava) 12 0 0 - 0 0 0

Forsärla (motacilla cinerea) 1 1 0 - 0 0 0

sädesärla (motacilla alba) 100 35 4 11,4% 4 3 2

trädpiplärka (anthus trivialis) 3 0 0 - 0 0 0

Bofink (Fringilla coelebs) 492 299 21 7,0% 33 27 23

stenknäck (coccothraustes coccothraustes) 41 15 1 6,7% 2 0 3

domherre (Pyrrhula pyrrhula) 13 13 0 - 1 0 0

Rosenfink (Carpodacus erythrinus) 20 7 0 - 1 0 0

Grönfink (Carduelis chloris) 197 96 0 - 11 11 7

hämpling (carduelis cannabina) 1 0 0 - 0 0 0

steglits (carduelis carduelis) 21 16 0 - 2 3 1

Grönsiska (carduelis spinus) 55 41 0 - 5 7 6

Gulsparv (emberiza citrinella) 3 1 0 - 0 0 1

sävsparv (emberiza schoeniclus) 237 126 31 24,6% 14 20 2

totalt antal 6003 3459 489 350 371

Ringmärkta totalt Kontroller  
Andel
kontroller  

Medel  
ringmärkta  

Antal 
ringmärkta

Tabell 1 (forts.) Ringmärkta och kontrollerade fåglar vid Oxängens CES-ringmärkning. Kontroller som återkommer flera gånger under 
en säsong räknas endast vid första besöket en säsong.




