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Ringmärkningen i Sverige bedrevs under 2015 i 
en omfattning som varit tämligen likartad under 
de senaste 25 åren. Ringmärkningscentralen vid 
Naturhistoriska riksmuseet administrerar sedan 1960 
all ringmärkning av vilda fåglar i landet och utfärdar 
personliga licenser. Under 2015 uppgick antalet 
licensierade ringmärkare till 838 och det in kluderar 
enskilda ringmärkare, medhjälpare till enskilda ring
märkare och ringmärkare vid fågelstationer.

Märkningar
Under 2015 ringmärktes 287 212 fåglar i Sverige, 
vilket är nästan 65 000 färre än under 2014, då den 
hittills högsta årssumman noterades (Tabell 1). Att 
år med höga märksiffror följs av år med betydligt 
lägre märksiffror är ett mönster som hållit i sig sedan 
2008 (Figur 1), svängningar som åtminstone till en 
viss del beror på variationer i fåglarnas numerär. 
Både antalet fåglar märkta som boungar och  
flygga låg klart under genomsnittet för perioden 
1990–2014 (Tabell  1). Antalet arter som ingick i 
boungemärkningen var klart lägre än genomsnittet, 

men antalet arter totalt låg däremot strax över 
genomsnittet för de senaste 25 åren (Tabell 1). 

Bland de arter som toppar listan över flest märkta 
ungar finns samma arter som under föregående 
år även om antalen var klart lägre 2015. Den 
inbördes ordningen var också något annorlunda. 
För talgoxen, som toppar listan med 7 014 märkta, 
handlar det om en tydlig minskning jämfört med 
2014. På andra plats kom sillgrissla med 5  436 
märkta. Det beror bl.a. på en tillfälligt ökad 
märkning på Stora Karlsö. 

Även halsbandsflugsnappare och blåmes märktes 
i klart lägre antal, medan märkningen av svartvit 
flugsnappare (5 141) låg på en snarlik nivå jämfört 
med föregående år. Märkningen av svartvita flug
snapparungar uppvisar en påtaglig minskning 
sedan 1990 (Figur  2) och årets summa är den 
hit tills lägsta. Till viss del kan detta säkert spegla 
en minskad aktivitet bland ringmärkarna, men 
sannolikt handlar det även om att arten minskat i 
antal, vilket stöds av att antalet märkta som flygga 
också har minskat sedan 1990 (Figur 4).

Arter där flera ringmärkare specialsatsar fortsätter 
att ge höga märksiffror och för göktyta (1  524) 
noterades återigen nytt årsrekord. Märkningen av 
ungar av fisk och silvertärna uppvisar en intressant 
utveckling där märkningen av fisktärna legat gan
ska likartad över de senaste 25 åren, medan 

Tabell 1. Antalet ringmärkta fåglar i Sverige 1990–2015.

Kategori Märkta Medeltal Variationsbredd 
 2015 1990–2014 1990–2014

Boungar 51 125 60 472 47 011 – 68 376
Flygga fåglar 236 087 245 580 204 757 – 284 865
Fåglar totalt 287 212 306 052 256 837 – 351 907
Antal arter 250 248 236 – 259
Boungar, antal arter 147 158 139 – 175

Figur 1. Antalet ringmärkta fåglar i Sverige 1990–2015 
med andelen märkta ungar markerade med gröna 
staplar. 
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märkningen av silvertärna ökat påtagligt (Figur 2). 
Ugglorna verkar ha haft ett ganska bra år även om 
de flesta arterna uppvisade något lägre märksiffror 
än 2014. Häckningar av fjälluggla resulterade i 29 
märkta ungar, vilket kan jämföras med elva märkta 
under perioden 1990–2014 och rekordåret 1978, 
då 138 ungar märktes. Även för de flesta rovfåglarna 
noterades något lägre märksiffror än föregående år.

För toppskarv, som märktes första gången 2007, 
fortsätter märkningen och med årets 47 märkta 

ungar har nu totalt 230 märkts. Av arter, mindre 
vanliga i boungemärkningen, finns detta år brun 
glada (1), jaktfalk (11), smalnäbbad simsnäppa 
(7), gök (1) och skäggmes (3). Att samtliga nya 
märkningar finns i datalagd form innebär att vi 
kan få en bild av var i landet märkningarna utförs. 
Platserna där boungar av kattuggla ringmärktes 
under 2015 visar att märkningen utförs inom i stort 
sett hela det område där arten häckar, och att det 
finns några områden där märkare specialiserat sig 
på att märka arten (Figur 3).

De arter som märktes i störst antal som flygga 
är samma som föregående år med undantag för 
att grönsiska (12  858) uppträdde talrikare än 

Figur 2. Antalet ringmärkta boungar av fisk- och 
silvertärna resp. svartvit flugsnappare i Sverige under 
1990–2015.

föregående år och hamnar på fjärde plats. Både 
blåmes (11  813) och talgoxe (11  600) märktes i 
något mindre antal än under de närmast föregående 
åren och blev nerflyttade ett steg. Kungsfågel toppar 
listan med 33 078 märkta, vilket är ungefär 22 000 
färre än under 2014 då arten slog nytt årsrekord 
med 55  095 märkta. Rödhake (26  880) och 
lövsångare (23 263) behåller andra resp. tredje plats. 
Lövsångaren uppvisar en långsiktig minskning 
i märkningen och årets antal är det lägsta som 
noterats under perioden 1990–2014 (Figur  4). 
Flera andra arter visar också tydlig nedgång under 
perioden speciellt sävsparv och grönfink (Figur 4). 
För grönfinkens del kan minskningen sannolikt Figur 3. Märkplatser för boungar av kattuggla 2015.

Kattuggleunge Strix aluco.

foto: hans cronert/skånska bilder
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kopplas till utbrotten av gulknopp (en encellig 
flagellat som angriper slemhinnan i munhålan) som 
dök upp 2009 och som verkar fortsätta att drabba 
arten hårt. Årets märksiffra är den klart lägsta sedan 
1990. För sävsparv är det mer oklart vad som ligger 
bakom. Det kan till viss del bero på att antalet 
märkplatser i vassmiljö blivit färre, men det handlar 
förmodligen också om att arten minskat i landet.

Gransångare och svarthätta, som ökat väldigt 
kraftigt i märkstatistiken under senare år, märktes 
under 2015 i något lägre antal  än föregående år.

Märkningen av tajgasångare och kungsfågel sångare 
visar intressanta svängningar (Figur  5). Fram till 
början av 2000talet märktes fler kungsfågelsångare 
än tajgasångare med toppnoteringen 63 märkta 
1996. De senaste åren har tajgasångarna ökat i antal, 
medan kungsfågelsångarna ser ut att ha minskat, 
och 2015 märktes bara tre kungsfågelsångare jäm
fört med 90 tajgasångare. En adult tajgasångare 
ringmärktes redan 12  augusti vid Hoburgen på 
Gotland. Bland mindre vanliga märkarter kan 
nämnas havssula (3), storlabb (1), biätare (7), 
citronärla (1), blåstjärt (5), vitstrupig näktergal (1), 
starrsångare (1), rostsångare (1), rödstrupig sångare 
(1) och bergsångare (1). 

Figur 4. Antalet ringmärkta flygga fåglar för några arter 
i Sverige under åren 1990–2015.

Figur 5. Antalet märkta tajgasångare och kungs fågel-
sångare under åren 1990–2015.

foto: peter strandvik

Vitstrupig näktergal Irania gutturalis, hanne, ringmärkt 
på Utklippan (Bl), 18 maj 2015.
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Det totala antalet fåglar märkta i Sverige uppgick 
vid utgången av 2015 till 14 113 479 fåglar, varav 
närmare sex miljoner finns i datalagd form.
 

Återfynd
Antalet återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige som 
behandlades under 2015 uppgår till 2 867 (Figur 6) 
vilket kan jämföras med 2 649 under 2014. Knappt 
hälften av fynden, 1 392, har gjorts i Sverige, vilket 
överensstämmer väl med hur det sett ut under de 
senaste åren. Av återfynden i utlandet rapporterades 
flest från Tyskland (284), följt av Danmark (214), 
Frankrike (129) och Polen (107). Årets återfynd 
fördelar sig på 149 arter och de arter som gett flest 
fynd är havsörn (284), skrattmås (233) och vit stork 
(187). Om en fågel observeras på samma plats flera  
dagar under en säsong registreras dessa och det 
totala antalet fynd inklusive observationer under 
flera dagar på samma plats uppgår till 4 611.

Förutom återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige 
hanteras också rapporter av fåglar märkta i utlandet 

och som påträffats i Sverige. Under 2015 uppgick 
dessa till 586 och inte helt oväntat är huvudparten 
av dem från våra grannländer. Flest kommer från 
Finland (151) och därefter följer Norge (88) och 
Danmark (87). Bland återfynden i Sverige av fåglar 
märkta i andra länder fanns under 2015 bl.a. en 
fisktärna märkt vid Swakopmund i Namibia, 
en roskarl märkt vid Iwik i Mauretanien, en 
gransångare märkt på Cypern, en fiskmås märkt 
på Island (märkdata saknas ännu) som påträffades 
på avfallsanläggningen i Kiruna och en ärtsångare 
märkt i Israel (Figur 7).

Fynddetaljer
I samband med att återfynden behandlas registreras 
så detaljerat som det är möjligt uppgifter om vad 
som hänt fågeln. Detta kan ge oss viktig information 
om vad fåglar råkar ut för i naturen och det kan visa 
om någon fyndorsak ökar eller minskar över tid. 
Uppdelat på fyra huvudgrupper har fynddetaljerna 
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Figur 6. Samtliga återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige 
och behandlade under 2015. De fynd där art angetts 
omnämns i texten. 

Figur 7. Märkplatser för fåglar märkta i utlandet och 
som påträffats i Sverige under 2015.
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uppvisat ett ganska likartat mönster under senare år 
(Figur 8). Den andel som gäller fåglar kontrollerade 
levande har successivt ökat och det beror till viss del 
på att avläsningar i fält ökat. 

Bland kända återfyndsorsaker förekommer 
”trafikoffer” (1,6 %), ”kollision med tåg” (0,4 %), 
”kollision med ledning” (0,2  %), ”eldödad” 
(0,6  %), ”kollision med fönster” (3,5  %) samt 
”tagen av katt” (2,1 %). Som vanligt har ett antal 
fynd inkommit där upphittaren angett elström/
ledningar som orsak till att fågeln påträffats och 
bland årets 22 fynd ingår vit stork (7), trana (1), 
duvhök (1), kungsörn (1), tornfalk (1), pilgrimsfalk 
(1), fiskmås (1), kattuggla (3), slaguggla (1) och 
berguv (5). Dessutom har, liksom föregående år, 
två havsörnar påträffats efter att ha slagits ihjäl av 
rotorblad på vindkraftverk, en i Uppland och en på 
Öland.      

Geografisk spridning
Återfynd som rapporteras från platser söder om 
Sahara är särskilt intressanta eftersom kunskapen 
om var fåglar uppehåller sig i dessa områden 
fortfarande i många delar är bristfällig. Under 
en följd av år har antalet som rapporterats från 
dessa områden varit väldigt lågt och även om 
antalet fynd under 2015 bara är nio så är det 
lite fler än de senaste åren (Figur 6). En vit stork 
född vid Hemmestorps mölla 2014 hittades död 
vid Limpopofloden i norra Sydafrika 24  januari 
2015. Avståndet mellan märkplatsen i Sverige 
och fyndplatsen är 8 780 km. I augusti 2014 blev 
samma stork avläst i norra Tyskland tillsammans 
med 17 andra vita storkar. Detta är det första 
svenska ringmärkningsåterfyndet av en vit stork i 
södra Afrika. 

En ladusvala märkt vid Kvismaren 24  augusti 
2012 blev dödad 20 november 2013 vid Kapanga 
i Demokratiska republiken Kongo, 7 536 km från 

märkplatsen i Sverige. Detta är vårt 22:a återfynd av 
ladusvala i Afrika söder om Sahara och det åttonde 
i Demokratiska republiken Kongo.

Tre fiskgjusar har rapporterats från Västafrika, 
en i Kamerun, en i Nigeria och en i Mali. Två av 
fåglarna märktes i trakten av Boden och en märktes 
vid Hedesunda i Gästrikland. En blev närmare 15 
år, medan de två andra påträffades under sin första 
vinter. Att jakt fortfarande är en vanlig fyndorsak i 
Afrika visas av att två av dem blev skjutna. 

Två kentska tärnor, märkta vid Ängelholm i 
Skåne, blev identifierade med ledning av färgringar, 
en i Guinea Bissau och en i Mauretanien. Detsamma 
gäller en skräntärna, märkt vid Oskarshamn, och 

Figur 8. De under 2015 inkomna återfynden fördelade 
på fyra olika fyndomständigheter.

en silltrut, märkt på Nidingen, som båda avlästes i 
Gambia. Ytterligare en silltrut från Nidingen lästes 
av vid en soptipp i södra Marocko. 

En kärrsångare, märkt vid Bingsmarken i augusti 
2013, dödades vid jakt i norra Saudiarabien redan 
14  augusti 2015. Inte långt från denna plats 
rapporterades det att fem vita storkar skjutits vid 
samma tillfälle i slutet av augusti 2014 (Figur 6). 
De var födda på tre olika ställen i Skåne året innan. 
Att det verkar pågå en intensiv fågeljakt i detta 
område har vi fått ytterligare belägg för genom 
flera rapporter av kärrsångare märkta i Kenya som 
också dödats där. En lövsångare har rapporterats 
från Marsa Matruh vid Medelhavskusten i Egypten 

foto: tomas lundquist

Fiskgjusar Pandion haliaetus, lever farligt i vinterkvarte-
ren. Två av tre återfunna 2015 i Afrika blev skjutna.
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i mitten av september 2015. Detta är ett klassiskt 
område för småfågeljakt, men det var oklart om 
den dödats vid jakt. Fågeln märktes vid Hoburgen 
i maj året före. En kärrsångare, märkt vid Getterön 
i mitten av augusti 2015, blev kontrollerad av 
ringmärkare vid Hula i norra Israel drygt en månad 
senare. En näktergal, som ringmärktes vid Blentarp 
i Skåne i juli 2013, påträffades död i Libanon 
30 april efter att ha flugit in i ett fönster.

Ett ovanligt östligt fynd av rödstjärt rapporterades 
från centrala Turkiet. En fågel, märkt på Svenska 
Högarna i september 2010, dödades vid jakt hösten 
2013. Normalt flyttar rödstjärtar från Sverige mot 
sydväst, så detta fynd avviker och skulle kunna gälla 

Vitryssland i april 2015, året efter märkningen.    
Antalet fynd från östligare längdgrader var ganska 

fåtaliga under 2015 (Figur  6). Två gråsiskor från 
Västerbotten påträffades i Ryssland i oktober–
november 2015. En märktes i november året innan, 
medan den andra märktes 18 dagar innan den 
påträffades. En blev kontrollerad och släppt, medan 
den andra fångades och placerades i fångenskap. 

En gräsandshane, märkt vid Ottenby andfänge 
i oktober 2009, sköts i norra Ryssland i maj 
2015, 2 127 km österut. Två vitkindade gäss har 
rapporterats från Ishavskusten. Den ena märktes 
som ung hona på Gotland i juli 2001 och sköts 
drygt 14 år senare i september 2015. Den andra 

en rödstjärt med ett östligare ursprung som råkat 
hamna på Svenska Högarna. 

En dubbelbeckasin, märkt vid Storulvån i Jämt
land i maj 2014, rapporterades skjuten i Albanien 
i januari 2015. Fyndet rapporterades av en person 
som hade en bekant som fått uppgiften från en 
kusin i Albanien. Det är möjligt att den sköts under 
vårflyttningen snarare än under vintern, men det 
gick inte att få någon klarhet i detta. Rapporter om 
återfynd i Albanien är fortfarande extremt ovanliga. 

En kornknarr, märkt 13 september 2014, rap
porterades skjuten på Krim i september 2015. Vi 
har sedan tidigare ett höstfynd av en kornknarr på 
Krim. En fjällgås, utplanterad i Lappland, sköts i 

märktes vid Ottenby i slutet av november 2013 och 
sköts vid Antipayut i norra Ryssland i slutet av maj 
2015, 3 229 km från Ottenby.

Vid Longyearbyen på Svalbard har fem skär
snäppor märkta på Nidingen kontrollerats inom 
ramen för ett norskt projekt. En gråtrut, märkt 
som unge i Haparanda skärgård 2014, rörde sig 
uppenbarligen norrut och påträffades, troligen 
trafikdödad, vid Kvænangen i Nordnorge en dryg 
månad efter märkningen. 

Återfynd på Island är inte vanliga och särskilt 
inte av småfåglar. En rödhake, som märktes vid 
Bureå i början av oktober 2015, kontrollerades av 
ringmärkare vid Höfn på östra Island i början av 

foto: torsten green petersen

En dubbelbeckasin Gallinago media ringmärkt i Jämtland 2014 blev skjuten i Albanien.
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november. Fågeln har rört sig nästan rakt västerut 
och avståndet från märkplatsen är 1 734 km. Med 
detta återfynd har 14 fåglar ringmärkta i Sverige 
påträffats på Island, varav två av de tidigare är 
tättingar, en stare från Abisko och en råka märkt 
i Uppsala.  

Snabba förflyttningar
Hur snabbt fåglarna genomför flyttningen samt hur 
långa flygetapper de tillryggalägger kan återfynd 
kort tid efter märkningen visa. Under 2015 
behandlades 17 återfynd av fåglar som förflyttat 
sig minst 400 km med en hastighet som överstiger 
100  km per dygn (Figur  9). Den snabbaste 
förflyttningen gäller en ung kricka som märktes vid 
Ottenby andfänge 27 september och som sköts fyra 
dagar senare vid Manche i Frankrike, 1 455 km från 
märkplatsen. Samtliga övriga återfynd gäller fåglar 
som kontrollerats av ringmärkare. Som vanligt ingår 
flera rörsångare och detta år med inte mindre än 
elva återfynd, varav sju från Belgien där märkning 
av rörsångare är omfattande. En kungsfågel, 
märkt vid Falsterbo 6  oktober, kontrollerades vid 
Orfordness i Storbritannien fem dagar senare, 
825  km från märkplatsen. En annan kungsfågel, 
märkt vid Ottenby 11 oktober, flög istället 503 km 
mot nordväst och kontrollerades vid den norska 
fågelstationen Jomfruland efter fyra dagar. Att 
kungsfåglar regelbundet flyttar i riktningar som inte 
är helt förväntade beror sannolikt på att rådande 

vindriktningar påverkar var de hamnar. Ytterligare 
en kungsfågel, märkt vid Torhamn 4  oktober, 
kontrollerades vid Mablethorpe i Storbritannien 
tio dagar senare, 1  046 km från märkplatsen. 
En lövsångare, märkt vid Getterön 30  augusti, 
kontrollerades av ringmärkare vid SaintJuliendu
Sault i centrala Frankrike efter tio dagar, 1 177 km 
från Getterön. 

I kategorin ”fåglar märkta i utlandet och på
träffade i Sverige” finns två fynd. Det handlar om 
en rödhake, märkt vid Joensuu i östra Finland 
27  september, som kontrollerades vid Ottenby 
nio dagar senare, 1 033 km från märkplatsen. Det 
andra fyndet gäller en ärtsångare som ringmärktes 

Figur 9. Förflyttningar snabbare än 140 km per dygn 
baserade på återfynd behandlade under 2015.
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vid Jerusalem Bird Observatory 23 april. Den kon
trollerades vid Ottenby 22 dagar senare, 15 maj, 
och hade då tillryggalagt 3 083 km.

Höga åldrar
Ringmärkningen kan bidra med viktig information 
om fåglars ålder. Under 2015 noterades åtta nya 
åldersrekord för svenska fåglar. 

En sparvhök, märkt vid Ottenby som ung hona 
i augusti 1995, flög in i ett fönster när den jagade 
en småfågel i juni 2015 vid Bettna i Södermanland. 
Den blev 19 år och 11 månader. En trana, märkt 
som unge vid Malung 1989, har avlästs vid ett fler
tal tillfällen under årens lopp och senast vid Günz 

foto: mikael arinder/skånska bilder

Sparvhökar Accipiter nisus kan bli gamla. En ung hona 
ringmärkt vid Ottenby 1995, blev 20 år.
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i Tyskland i oktober 2013. Den var då 24 år och 
3 månader. För att komma in i den lista som RC 
uppdaterar ska fåglarna ha uppnått en minimiålder 
på fem år. En ny art i listan detta år blev smalnäbbad 
simsnäppa. En fågel, märkt vid Ammarnäs som 
unge, kontrollerades på märkplatsen fem år senare. 
En gluttsnäppa, som märktes vid Ängsnäset på 
Falsterbonäset, sköts vid Dunkerque i Frankrike 15 
år och 1 månad gammal. En havstrut, märkt som 
unge på Lilla Karlsö 1988, har avlästs vid ett fletal 
tillfällen i Polen och Tyskland, men senast sågs den 
på Lilla Karlsö i juni 2015. Den var då 26 år och 
11 månader gammal. En näktergal, som märktes 
vid Inre Fjärden i Gävle i början av augusti 2006, 

1 månad), spovsnäppa (12 år), dubbelbeckasin (5 år 
och 10 månader), småspov (14 år), tretåig mås (20 
år och 1 månad), rödstjärt (5 år och 10 månader), 
trädgårdssångare (8 år och 1 månad) och grönfink 
(9 år och 11 månader). En lista över samtliga 
svenska åldersrekord kan hittas på Naturhistoriska 
riksmuseets hemsida (www.nrm.se/rc/).

 
CES

Den tjugonde säsongen av det standardiserade 
ringmärkningsprojektet CES (Constant Effort 
Sites) genomfördes med verksamhet på 18 platser. 
Underlaget för jämförelser mellan 2014 och 2015 
utgjordes av 16 platser, vilket är ovanligt många. 

har kontrollerats på samma plats under flera år och 
vid senaste tillfället i maj 2015 var den 8 år och 11 
månader gammal. En lappmes, märkt vid Pajala i 
november 2005, har kontrollerats av ringmärkaren 
på samma plats 2013 samt i november 2014. Den 
var vid senaste kontrollen 9 år och 4 månader 
gammal. Ytterligare en mes har noterats för nytt 
åldersrekord. Det gäller en tofsmes som också den 
kontrollerats av ringmärkaren på märkplatsen,  både 
2012 och i slutet av oktober 2015. Även den var vid 
senaste kontrollen 9 år och 4 månader gammal. 

Under året har också tio nya näst högsta åldrar 
noterats och det gäller grågås (25 år och 9 månader), 
prutgås (7 år och 6 månader), småskrake (14 år och 

Under året hanterades 4 391 fåglar av 69 arter, vilket 
är 20 % färre individer än året före, och ett ovanligt 
lågt antal hittills inom CES. Minskningen kan 
inte förklaras genom ändringar av fångstinsatsen, 
utan måste bero på minskad tillgång på fåglar. 
Sammanlagt utnyttjades 173 nät, jämfört med 179 
nät under 2014, vilket är en minskning med 3 %.

Förändringen i de häckande beståndens storlek 
kan uppskattas genom jämförelse av fångsten av 
adulta fåglar mellan åren. För alla arter sammantaget 
blev fångsten av adulta ungefär lika stor 2014 och 
2015. 

Årets reproduktion mäts som kvoten mellan 
antalet årsungar och antalet adulta fåglar. Jämfört 

foto: pg bentz/sturnus.se

En näktergal Luscinia luscinia, ringmärkt vid Inre Fjär-
den i Gävle kontrollerades på samma plats i maj 2015, 
nästan nio år gammal.

foto: tommy holmgren

Under 2015 kom även rapport om ett återfynd av en 14 
år gammal småspov Numenius phaeopus.
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med 2014 var den genomsnittliga reproduktionen 
2015 ca 33 % lägre. Även om 2014 var ett mycket 
bra år gör denna minskning 2015 till ett av de sämsta 
åren på länge. Det fångades faktiskt färre årsungar 
än adulta detta år, kvoten var 0,91. De senaste fem 
åren har kvoten varierat mellan 1,11 och 1,35.

Året som gick
Efter att 2014 resulterade i nytt årsrekord för 
svensk ringmärkning hade nog ingen räknat med 
att antalet ringmärkta fåglar under 2015 skulle 
gå ner så kraftigt som det gjorde. Helt klart hade 
många arter en dålig häckningssäsong i vissa delar 
av Sverige under 2015, vilket säkerligen återspeglas 

i det relativt låga antalet ringmärkta fåglar. Det är 
intressant att svängningarna mellan år håller i sig, 
och framtiden får utvisa om detta kommer att 
fortsätta. Det känns som om det händer en hel del i 
den svenska fågelfaunan för närvarande. Mycket av 
det som sker registreras och dokumenteras genom 
ringmärkningen. Ett stort tack till alla som bidrar i 
detta viktiga arbete!    

thord fransson, thomas wenninger,
lina jansson, tuomo kolehmainen

& conny kroon
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50 007, 

SE-104 05 Stockholm

foto: niclas ahlgren

Många arter, bland annat svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, hade ett dåligt häckningsår 2015, men ring-
märkningen ger också besked om långsiktiga trender i vår fågelfauna och just denna art ser ut att gå tillbaka.


