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Under 2016 bedrevs ringmärkningen i Sverige i en 
omfattning som varit tämligen likartad sedan slu-
tet av 1980-talet. All ringmärkning av vilda fåglar 
i Sverige administreras av Ringmärkningscentralen 
vid Naturhistoriska riksmuseet som utfärdar per-
sonliga licenser. Antalet utfärdade licenser uppgick 
2016 till 843 och det inkluderar enskilda ringmärk-
are, medhjälpare till enskilda ringmärkare och ring-
märkare vid fågelstationer.  

Märkningar
Under 2016 ringmärktes 348 649 fåglar i Sverige, 
vilket är drygt 60 000 fler än under 2015 (Tabell 1). 
Mönstret med alternerande höga och betydligt lägre 
årsummor fortsätter och har nu hållit i sig sedan 
2008 (Figur 1). Åtminstone till viss del speglar detta 
sannolikt svängningar i fåglarnas numerär från år 
till år. Antalet fåglar märkta som boungar hamna-
de något under genomsnittet för perioden 1990–
2015, medan antalet fåglar märkta som flygga var 
det högsta som hittills noterats (Tabell 1). Antalet 
arter som ingick i boungemärkningen var klart 
lägre än genomsnittet, men antalet arter totalt låg 

Svensk ringmärkning
2016

Tabell 1. Antalet ringmärkta fåglar i Sverige 1990–2016.

Kategori Märkta Medeltal Variationsbredd 
 2016 1990–2015 1990–2015

Boungar 57 685 60 114 47 011 – 68 376
Flygga fåglar 290 964 245 221 204 758 – 289 866
Fåglar totalt 348 649 305 335 256 839 – 351 909
Antal arter 255 248 236 – 259
Boungar, antal arter 144 158 139 – 175

Figur 1. Antalet årligen ringmärkta fåglar i Sverige 
1990-2016 med andelen märkta ungar markerade med 
gröna staplar.

däremot klart över snittet för perioden 1990–2015 
(Tabell 1).     

Bland de arter som toppar listan över flest märk-

foto: p-g bentz/sturnus.se

Ringmärkningen av lövsångare Phylloscopus trochilus 
har minskat i Sverige sett i ett lite längre perspektiv.
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ta ungar finns samma arter som under de närmast 
föregående åren även om den inbördes ordningen 
är något annorlunda. För talgoxe, som toppar listan 
med 9  820 märkta, handlar det om en påtaglig 
ökning jämfört med 2015 då 7 014 ungar märk-
tes. Detsamma gäller blåmes, som detta år hamnar 
på en andraplats med 7  307 märkta ungar, drygt 
2 000 fler än under föregående år. Märkningen av 
ungar av svartvit flugsnappare (5 627) ökade något 
jämfört med fjolåret, då den lägsta årssumman 
(5  141) sedan 1990 noterades. Kattuggla ver-
kar ha haft ett ganska bra år och 864 ungar blev 
märkta. De andra ugglorna uppvisar låga märksiff-
ror; slaguggla 134, lappuggla 5, hornuggla 6 och 
pärluggla 27. Flera rovfågelarter ringmärktes i litet 
antal och för duvhök (15) noterades den lägsta 
årssumman sedan 1990 (Figur  2). Även ormvråk 
(Figur 2) och sparvhök märktes i litet antal, vilket 
är ett resultat av att färre ringmärkare fokuserar på 
dessa arter. En ökad märkning av dessa arter vore 
önskvärd framöver. För både havsörn (481) och 
pilgrimsfalk (316) noterades stora antal med nytt 
årsrekord för havsörn. Av arter, mindre vanliga i 
boungemärkning en, finns detta år brun glada (2), 
svarthuvad mås (4), gök (1), nattskärra (6), svar-
thakad buskskvätta (5) och snösparv (5). 

De tre arter som märktes i störst antal som flygga 
är samma som föregående år. Rödhaken märktes i 
större antal (30 938) och bytte plats med kungsfågel 

(27 322). Antalet märkta lövsångare (25 486) var 
något större jämfört med fjolårets bottennotering 
(23 263). Sett över längre tid uppvisar lövsångaren 
en tydlig nedgång i antal märkta fåglar, och de se-
naste tio årens genomsnitt på 27 386 kan jämföras 
med perioden 1990–1999 då i genomsnitt 33 638 
märktes årligen. Både talgoxe (22 335) och blåmes 
(22 192) uppträdde talrikt och antalet märkta ökade 
för båda med drygt 10 000 jämfört med föregående 
år. För talgoxens del är det den högsta årssumman 
som noterats och till del ett resultat av att talgoxar 
flyttade över Östersjön i stort antal under hösten i 
samband med ihållande ostliga vindar. 

Figur 2. Antalet årligen ringmärkta boungar för några 
arter i Sverige under perioden 1990–2016.

Gråsiskans och grönsiskans uppträdande varierar 
avsevärt mellan olika år och svängningarna är inte 
synkroniserade. Under 2015 uppträdde grönsiska 
tämligen talrikt (12  858 märkta), medan årssum-
man för 2016 mer än halverades (5 630). Det om-
vända gäller för gråsiska som noterade en närmast 
fördubblad årssumma 2016 (16 786) jämfört med 
2015 (8 504). 

Gärdsmyg, svarthätta och gransångare uppvisade 
nya årsrekord och alla tre har ökat påtagligt sedan 
1990 (Figur 3). För gärdsmyg förekommer tydliga 
svängningar med toppar vart 7–8 år. För rörsångar-
en, som haft en vikande tendens under en följd av 
år, noterades den högsta årssumman (10 265) se-

foto: bo kanje

Ringmärkningen av boungar av duvhök Accipiter genti-
lis har minskat markant under senare år.
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En art som ökat i antal de senaste tre åren är taj-
gasångare, och årets 150 märkta är en rejäl ökning 
jämfört med 2014 och 2015 då 92 respektive 90 
ringmärktes (Figur 4). Någon motsvarande ökning 
kan inte ses hos kungsfågelsångare som var betydligt 
talrikare på 1990-talet och nu uppträder i blygsam-
ma antal (Figur 4). Det anmärkningsvärda inflödet 
av sibiriska järnsparvar under hösten resulterade i 
elva ringmärkta, vilket kan jämföras med att fyra 
märkts totalt i Sverige tidigare. 

Bland mindre vanliga arter av de som märkts 
som flygga kan smådopping (3), gråhakedopping 
(1), stormsvala (5), storlabb (1), kaspisk trut (5), 
alkekung (1), sibirisk piplärka (1), fältsångare (2), 

Figur 3. Antalet årligen ringmärkta flygga fåglar för 
några arter i Sverige under perioden 1990–2016.

dan 2006. Stjärtmes uppträdde ovanligt talrikt och 
årets 6 312 märkta är den högsta årssumman som 
noterats. 

Flera arter har minskat i antal i den svenska ring-
märkningen och det gäller särskilt svartvit flugsnap-
pare, grönfink och sävsparv. För svartvit flugsnap-
pare har minskningen skett sedan 2010 och årets 
siffra för flyggmärkta är den lägsta sedan 1990 (Fig-
ur 3). Trenden känns bekymmersam och utvecklin-
gen de närmaste åren blir viktig att följa. 

Figur 4. Antalet årligen märkta tajgasångare och kungs-
fågelsångare under perioden 1990–2016.

foto: christopher gullander

En av de 150 tajgasångare phylloscopus inornatus som 
ringmärktes 2016. Grötvik, Hl.
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stäppsångare (1), polyglottsångare (1) och sommar-
gylling (1) nämnas. 

Den geografiska spridningen av ringmärkningen 
under 2016 visar att en stor del av märkningen sker 
i södra och östra Sverige (Figur 5). Det totala an-
talet fåglar märkta i Sverige uppgick efter 2016 till 
14 462 199 fåglar, varav sex och en halv miljoner 
numera är datalagda. 

  
Återfynd

Antalet återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige som 
behandlades under 2016 uppgår till 3  044 (Fig-
ur 6), vilket kan jämföras med 2 867 under 2015. 
Något fler än hälften av återfynden (1 679) gäller 

Figur 5. Samtliga platser där fåglar ringmärktes i 
Sverige 2016.
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fåglar som rapporterats påträffade i utlandet, vilket 
överensstämmer väl med hur det sett ut under de 
senaste åren. Av återfynd i utlandet rapporterades 
flest från Holland (282), följt av Tyskland (266), 
Danmark (265), Frankrike (182) och Spanien 
(116). Antalet arter som är representerade bland 
årets återfynd är 142, och de arter som gett flest 
fynd är skrattmås (357), havsörn (309) och vit stork 
(169). Om en fågel observeras på samma plats flera 
olika dagar under en säsong registreras dessa och det 
totala antalet fynd, inklusive observationer under 
andra dagar på samma plats, uppgår till 4 609.

Ringmärkningscentralen hanterar också återfynd 
av fåglar märkta i utlandet som påträffats i Sverige. 

Figur 6. Samtliga återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige 
och behandlade under år 2016. De fynd där art angetts 
omnämns i texten.

Denna havsörn Haliaeetus albicilla märktes som bounge 
i Falkenberg i juni 2013. Bilden tagen 9 november 2016 
på Getterön, där den setts från och till varje vinter.

foto: mikael nord
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vudgrupper har fynddetaljerna uppvisat ett ganska 
likartat mönster under senare år (Figur 8). Den an-
del som gäller fåglar kontrollerade levande har suc-
cessivt ökat och beror till stor del på att avläsningar 
i fält ökat. Bland kända fyndsorsaker förekommer 
trafikoffer (2,1  %), kollision med tåg (0,8  %), 
kollision med ledning (0,3  %), eldödad (0,3  %), 
kollision med fönster (3,1  %) samt tagen av katt 
(2,0 %). 

Varje år registreras ett antal fynd där upphit-
taren angett att elström/ledningar varit dödsor-
saken. I denna kategori finns under året 17 fynd: 
havsörn (2), duvhök (1), sparvhök (1), fjällvråk (1), 
kungsörn (2), fiskgjuse (1), tornfalk (2), pilgrims-

 Figur 7. Märkplatser för fåglar märkta i utlandet som 
påträffats i Sverige under 2016.

Under 2016 uppgick dessa till 738 och inte helt ovän-
tat är huvudparten av dessa från våra grannländer 
med flest från Finland (233) och därefter Norge (95) 
och Danmark (77). Bland återfynden i Sverige av 
fåglar märkta i andra länder ingick under 2016 bl.a. 
en vitkindad gås märkt som adult hona vid ishav-
skusten i Ryssland, en havsörn märkt på Kolahalvön, 
en spovsnäppa märkt vid Evrosdeltat i Grekland och 
en fisktärna märkt i Sydafrika (Figur 7).

Fynddetaljer
I samband med att återfynden behandlas registreras 
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 hu-

falk (2), skrattmås (1), gråtrut (1) och kattuggla (3). 
Inte mindre än åtta fåglar har rapporterats påträf-
fade döda efter att ha kolliderat med vindkraftverk, 

Figur 8. De under 2016 inkomna återfynden fördelade 
på fyra olika fyndomständigheter.

Omkring 2 % av alla återfynd gäller fåglar som dödats 
av katt.

foto: anders wirdheim
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fem i Sverige och en i vardera Finland, Frankrike 
och Spanien. Det rör sig om fem havsörnar, en 
glada, en fiskgjuse och en tornfalk.      

Geografisk spridning
Antalet återfynd som rapporterats i områden 
söder om Sahara uppgår till åtta (Figur  6), vilket 
är snarlikt föregående år då antalet var nio. Dessa 
fynd är alltid särskilt intressanta eftersom kunskap-
en om var fåglarna uppehåller sig i dessa områden 
fortfarande är bristfällig. Två fisktärnor, märkta vid 
Falsterbo 2013 respektive Ottenby 2008 påträffades 
döda vid floden Kleinriviersvleis mynning i Sydaf-
rika. Båda hittades döda 5 februari 2016 tillsam-

des nyligen död vid Fundi Isa i Kenya 25 maj 2016. 
Detta är återfynd nummer 41 söder om Sahara av 
en silltrut märkt i Sverige och den första vid kusten 
i Östafrika. 

En näktergal märkt, som ungfågel vid Bings-
marken i Skåne 16 augusti 2016, kontrollerades av 
ringmärkare vid Ngulia i Kenya 1 december, 6 874 
km från märkplatsen i Skåne. Vid Ngulia ringmärks 
stora mängder sydflyttande fåglar under november–
december, och näktergal är en av de arter som fån-
gas i stort antal (4 402 ringmärkta hösten 2016). 
Detta är den andra näktergalen märkt i Sverige som 
de kontrollerar och dessutom har två näktergalar 
märkta vid Ngulia påträffats i Sverige. En fiskgjuse, 

mans med ca 200 andra tärnor och de förmodas 
ha dött av giftig algblomning. En annan fisktärna, 
märkt som unge på Måseskär i Bohuslän, fastnade 
och dog i ett fisknät i Sierra Leone. En färgmärkt 
kentsk tärna, märkt vid Sandön, Ängelholm, blev 
avläst vid Walvis Bay i Namibia i början av januari 
2016. Den har senare avlästs som häckande vid 
Sölvesborg i maj 2016 och är dessutom observerad 
i Polen i augusti 2017. En kentsk tärna, ringmärkt 
som unge 1992 på Malön i Halland, kontrollerades 
och färgmärktes av italienska ringmärkare i april 
2006 och avlästes i fält vid Pointe de Sangomar i 
Senegal i februari 2007. En silltrut, ringmärkt som 
unge vid Skottstenarna i Hälsingland 2015, hitta-

märkt som unge i Gästrikland 2005, hittades död i 
Guinea Bissau i april 2016. En kustsnäppa, märkt 
som adult vid Ottenby i augusti 2007, kontrolle-
rades av ringmärkare vid Banc d´Arguin i Mauret-
anien i december 2015. En kentsk tärna, färgmärkt 
vid Sandön, Ängelholm, i augusti 2014, blev avläst 
vid Anfi harbour på Gran Canaria 1 mars 2016. 
Detta är det andra svenska återfyndet någonsin från 
Kanarieöarna, där tidigare bara en roskarl påträffats.

Från den östra delen av Medelhavet finns det 
som vanligt en del återfynd rapporterade (Figur 6). 
Ett foto med tre ringar (från Sverige, Tyskland och 
Turkiet) skickades i september 2016 in till museets 
Facebook-sida från Egypten utan uppgift om tid 

foto: niclas ahlberg

Näktergalen Luscinia luscinia sjunger i den svenska försommarnatten, men den övervintrar i sydöstra Afrika och 
ringmärks i mängd under flyttningen vid Ngulia i Kenya. Där kontrollerades också en svenskmärkt fågel 2016.
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eller plats. Troligen handlar det om fåglar dödade vid 
kusten och den svenska ringen hör till en ärtsångare 
märkt på Landsort i augusti 2010. En annan ärtsån-
gare, märkt på Landsort i maj 2016, påträffades död 
i Libanon i september 2016. En sädesärla, märkt som 
ungfågel i september 2015 vid Norsjö i Västerbotten, 
hittades troligen skjuten i Libanon i oktober 2016. 
En gransångare, märkt vid Inre Fjärden i Gävle 
i september 2014, rapporterades dödad vid Tar-
tous i Syrien i början av november 2016. I östra 
Medelhavet finns också två färgmärkta silltrutar, en 
från Lilla Karlsö och en från Uppland, avlästa vid 
Ashdod i Israel samt en vit stork, född 2016, som 
avlästes vid Beit Alfa i Israel 20 september 2016.  

Återfynd från östliga områden är ganska få detta 
år (Figur 6), men tre gräsänder märkta vid Ottenby 
andfänge och två viggar, en från Pildammsparken i 
Malmö och en från Falsterbokanalen, har rapport-
erats, samtliga skjutna. En vitkindad gås, märkt 
som ungfågel (hane) på Gotland i juli 2001, har 
rapporterats skjuten strax öster om Vita havet, men 
utan uppgift om datum. En gråsiska, som märk-
tes vid Hammarö i Värmland i oktober 2013, blev 
kontrollerad av ringmärkare vid Arefino i Ryssland 
i oktober 2016. 

Inte mindre än sex skärsnäppor har rapport-
erats kontrollerade på Svalbard. De flesta vid 
Longyearbyen, men en är kontrollerad vid Raud-
fjorden på nordligaste Svalbard nästan 80°N, vilket 
är det hittills nordligaste återfyndet från svensk 
ringmärkning. Ett något märkligt återfynd gäller en 
havsörn märkt som bounge i Södermanland 2014 
och som observerades i juli 2015 vid Kongsfjord på 
nordligaste Varanger i Norge, 1 395 km norr om 
födelseplatsen. En bergfink, som märktes vid Ume-
deltat i maj 2014, flög in i ett fönster vid Sørkjosen 
i Nordnorge. Att talgoxar rör sig längre sträckor är 
inte vanligt och den som kontrollerades av ring-
märkare vid Målselv i Norge i oktober 2016 inne-
bar den fjärde längsta förflyttningen som noterats 
i svensk ringmärkning. Talgoxen märktes som 
adult hane vid Stenungsund i början av november 
2013 och avståndet mellan märkplatsen och kon-
trollplatsen uppgår till 1 254 km. Det märkliga är 
att den näst längsta förflyttningen bland de drygt 
5 000 återfynd som vi har av talgoxe, gäller en fågel 
som märktes på samma plats i Stenungsund i okto-
ber 2002 och kontrollerades vid Tromsø i april föl-
jande år, 1 342 km norrut. Den längsta förflyttnin-
gen gjorde en talgoxe, märkt i Östergötland. Den 
hittades död i Schweiz 1 376 km söderut. 

En kungsfågel, märkt på Stora Fjäderägg i 

Västerbotten i slutet av september, påträffades död 
efter 11 dagar på North Ronaldsay, Orkney. En sil-
vertärna, som märktes som unge vid Mönsterås i 
Småland i juni 2016, tog också en västlig rutt och 
kontrollerades av ringmärkare på samma plats, 
North Ronaldsay, i början av augusti 2016.

Snabba förflyttningar
Återfynd kort tid efter märkningen kan visa hur 
snabbt fåglarna genomför flyttningen samt hur lån-
ga flygetapper de genomför. Under 2016 behand-
lades 29 återfynd av fåglar som förflyttat sig minst 
400 km med en hastighet som överstiger 100 km 
per dygn. De snabbaste förflyttningarna visas i Fig-
ur  9. De flesta gäller fåglar som kontrollerats av 
ringmärkare efter 4–7 dagar i Belgien, Luxemburg 
och norra Frankrike på ett avstånd mellan 800 och 
1 100 km. Bland de snabbaste förflyttningarna in-
går också en kricka, som märktes vid Ottenby and-
fänge i november, och som sköts vid Ardillieres i 
Frankrike efter tio dagar (1 646 km). Med undan-
tag för två fynd handlar det om förflyttningar un-
der hösten. Ett av fynden från vårflyttningen gäller 
en järnsparv som märktes vid Falsterbo 11 maj och 
som rapporterades tagen av katt tre dagar senare vid 
Torsåker i Gästrikland (600 km). Det andra vårfyn-
det rör en lövsångare som märktes vid Tor Paterno 
i Italien 11 april 2016 och som kontrollerades vid 
Ottenby tio dagar senare (1 640 km). 

Sävsångare - 8 d

Kricka - 10 d

Rörsångare - 4 d

Rörsångare - 6 d

Lövsångare - 10 d

Rörsångare - 6 d och 7 d
Trädgårdssångare 6 d

Rörsångare - 4 d

Rödstjärt - 5 d

Järnsparv - 3 d

Figur 9. Förflyttningar snabbare än 150 km per dygn 
behandlade under år 2016.
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Höga åldrar
Ringmärkningen bidrar med viktig information 
om hur gamla fåglar kan bli. Under 2016 noterades 
inte mindre än 17 nya åldersrekord för svensk ring-
märkning. En lista över samtliga svenska åldersre-
kord kan hittas på Naturhistoriska riksmuseets 
hemsida (www.nrm.se/rc/). För att en art ska ingå 
i listan krävs att det finns återfynd där en mini-
miålder på fem år har uppnåtts.

En ormvråk, märkt som bounge i Halland, hit-
tades död i Bohuslän efter ett snöfall i januari, 
27 år och 7 månader gammal. Ny art i listan över 
åldersrekord är jaktfalk. En fågel, märkt som bounge 
i Härjedalen påträffades död, troligen skjuten, i 

minst 14 år och 7 månader gammal, näst äldst i Eu-
ropa. En kustsnäppa ringmärkt, som ungfågel vid 
Nabben, Falsterbo, i augusti 2000 kontrollerades 
i av ringmärkare i Frankrike 14 år och 7 månader 
gammal. Dubbelbeckasin är inte en speciellt van-
lig ringmärkningsart. En fågel, märkt av Ånnsjöns 
fågelstation kontrollerades av stationen efter 6 år 
och 10 månader, vilket innebär nytt åldersrekord 
för Europa. En småspov, märkt som adult vid 
Ängsnäset, Falsterbo, 2002, har observerats vid 
Ljunghusen de senaste tre åren och är nu minst 15 
år gammal, den näst äldsta kända i Europa. 

En silltrut, som märktes som unge utanför Ly-
sekil 1989, har setts av en privatperson under mån-

Femundsmarka nationalpark i Norge i juni 2016. 
Med en ålder på 14 år är det den näst äldsta kända 
jaktfalken i Europa. Tyvärr samlades fågeln inte in 
så frågan om ett jaktbrott begåtts kunde inte utre-
das. En trana, märkt som unge vid Malung 1989, 
har avlästs vid ett flertal tillfällen under årens lopp 
och den är nu 27 år och 3 månader gammal. Den är 
därmed den äldsta kända tranan i Europa. 

En skärfläcka, märkt vid Getterön som unge 
1999 påträffades vingskadad vid Landgrens holme, 
Skanör där den häckat sedan 2007, 17 år och 2 
månader gammal. En större strandpipare, ring-
märkt som häckande hona vid Höllviken 2001 och 
som färgmärktes 2013, blev senare avläst i Frankrike 

ga år vid Grund sund i Bohuslän och är nu 26 år 
och 10 månader gammal. En havstrut, färgmärkt 
som unge på Lilla Karlsö 1988, har setts under en 
följd av år i Polen, Tyskland och på Lilla Karlsö. 
När den observerades 2016 var den 27 år och 11 
månader gammal (senare även observerad 2017). 
En sillgrissla, märkt på Stora Karlsö som unge 
1972, och som kontrollerades i fisknät i Östersjön 
i mars 1973, har sedan dess avlästs på Stora Karlsö 
under flera år. När den avlästes 2016 var den 44 år 
gammal, men den har senare även observerats 2017 
och är en av de äldsta kända fåglarna inom euro-
peisk ringmärkning. En tordmule, ringmärkt som 
unge på Svenska Högarna i Stockholms skärgård 

foto: per smitterberg

En vingskadad skärfläcka Recurvirostra avosetta i 
Skanör var ringmärkt på Getterön, Hl redan 1999. 

foto: p-g bentz/sturnus.se

En av sillgrisslorna Uria aalge på Stora Karlsö var 44 år 
när den avlästes sommaren 2016!
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1986, kontrollerades på samma plats i juli 2016, 30 
år gammal. 

En nattskärra, ringmärkt som gammal hanne vid 
Mönsterås i maj 2010 kontrollerades av ringmärk-
aren i juni 2016, 7 år och 11 månader gammal. En 
ladusvala, som märktes som häckande hona vid 
Huseliiharen, Gävle, 2008, kontrollerade på samma 
plats i juli 2016, minst 9 år gammal. En trastsånga-
re, märkt som unge vid Kvismaren 2006 har 
kontrollerats vid Segersjö i Närke 2015 och 2016. 
Vid det senare tillfället var den 9 år och 11 månad-
er gammal. En blåmes, märkt som unge i Norra 
Råda i Värmland, hittades död på samma plats i 
december 2015, 9 år och 4 månader gammal. En 
pilfink, märkt vid Påarp i Skåne har kontrollerats 
av ringmärkaren på samma plats 2011, 2015 och 
2016 och har nu uppnått en ålder på minst 8 år och 
7 månader.  

CES 2016
Den 21:a säsongen av det standardiserade ring-
märkningsprojektet CES (Constant Effort Sites) 
genomfördes med verksamhet på 16 platser. Un-
derlaget för jämförelser mellan 2015 och 2016 
ut gjordes av 13 platser, vilket är en normal andel. 
Detta år tillkom en helt ny plats och en märkare 
flyttade sin verksamhet till ny plats. Tre platser 
klarade inte att genomföra CES-säsongen detta 
år, men minst två av dessa planerar att återuppta 
verksamheten 2017. På en annan plats hade natur-
miljön förändrats så kraftigt att den inte längre är 
jämförbar med tidigare år. Lokalens framtid som 
CES-plats är således oviss. 

Under året hanterades 3 861 fåglar av 65 arter, 
vilket är 12 % färre än året före. Detta är ett ovan-
ligt litet antal inom CES. Minskningen av fångsten 
är dock inte lika stor som reduktionen av fångstin-
satsen, så tillgången på fåglar har varit något högre 
än 2015. Sammanlagt användes 164 nät, jämfört 
med 195 nät under 2015, vilket är en minskning 
med 16 %. Förändring av storleken på de häckan-
de bestånden kan uppskattas genom jämförelse av 
fångsten av adulta fåglar mellan åren. För alla arter 
sammantaget blev fångsten av adulta fåglar ungefär 
28  % lägre än de närmast föregående åren. Det-
ta är en klart större minskning än vad som mot-
svarar nedskärningen i fångstinsats och indikerar en 
verklig nedgång av antalet häckande fåglar.  

Årets reproduktion mäts som kvoten mellan 
antalet årsungar och antalet adulta fåglar. Jämfört 
med 2015 fångades under 2016 ett större antal ung-
fåglar trots den minskade fångstinsatsen. Kvoten 

var 1,35, vilket är samma nivå som det goda året 
2014. För 2015 var kvoten endast 0,91. 

Året som gick
Det händer mycket i den svenska fågelfaunan. En 
del arter ökar i antal, t.ex. gransångare och svarthät-
ta, medan andra verkar minska såsom lövsångare 
och svartvit flugsnappare. De senaste årens nedgång 
i antalet märkta vuxna svartvita flugsnappare känns 
bekymmersam och bör följas upp. Svängningarna 
mellan år med höga märksiffror och år med betyd-
ligt lägre märksiffror fortsätter, vilket visar hur 
snabbt fågelarter kan öka respektive minska i antal. 
Ett stort antal engagerade människor bidrar till att 

den samlade ringmärkningen fortlöpande registre-
rar och dokumenterar en mängd information om 
den svenska fågelfaunan. Ett stort tack till alla som 
deltar i arbetet!    

thord fransson, thomas wenninger,
lina jansson, tuomo kolehmainen

& conny kroon
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50 007, 

SE-104 05 Stockholm
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Den minskande ringmärkningen av svartvit flugsnappare 
Ficedula hypoleuca antyder att arten kan ha problem.


