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Arga leken? Mattias Rundberg ringmärker en sparvuggla Glaucidium passerinum hösten 2018.

foto: anders wirdheim
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Svensk ringmärkning
2018

Tabell 1. Antalet ringmärkta fåglar i Sverige 1990–2018.

Kategori Märkta Medeltal Variationsbredd 
 2018 1990–2017 1990–2017
Boungar 52 007 59 694 47 031–68 374
Flygga fåglar 258 883 247 523 204 760–290 958
Fåglar totalt 310 889 307 217 256 846–351 907
Antal arter 249 248 236 – 259
Boungar, antal arter 142 157 139 – 175

thord fransson, thomas wenninger, 
lina jansson & tuomo kolehmainen

Under 2018 bedrevs ringmärkningen i Sverige i en 
omfattning som varit tämligen likartad sedan slu-
tet av 1980-talet. Naturhistoriska riksmuseet är till-
ståndsgivande myndighet för ringmärkning av vilda 
fåglar i Sverige och på museet administreras verk-
samheten av ringmärkningscentralen (RC) som 
också utfärdar licenser. Under 2018 utfärdades to-
talt 874 personliga licenser, vilka inkluderar enskil-
da ringmärkare, medhjälpare till enskilda ringmärk-
are och ringmärkare vid fågelstationer.  

Märkningar
Det totala antalet fåglar som ringmärktes i Sverige 
under 2018 uppgick till 310 889, vilket är något 
högre än medelvärdet för åren 1990–2017 (Ta-
bell  1). Antalet märkta var något lägre än under 
2017 då 314 749 fåglar ringmärktes. Mönstret med 
alternerande höga och lägre årssummor, som hål-
lit i sig sedan 2008 har nu brutits, med två antals-
mässigt snarlika år i följd (Figur 1). Antalet fåglar 
märkta som boungar (52 007) hamnade under gen-
omsnittet för perioden 1990–2017 (Tabell 1). An-
talet arter i boungemärkningen (142) var en av de 
lägsta noteringarna under perioden 1990–2017 
och något som minskat klart under senare år. An-

Figur 1. Antalet årligen ringmärkta fåglar i Sverige 
1990–2018 med andelen märkta ungar markerade med 
gröna staplar. 

foto: torsten green-petersen

Märkningen av boungar och andra ungar minskar i lan
det. Såväl det totala antalet märkta ungar som antalet 
arter märkta som ungar var lågt under 2018. Nyligen 
kläckt större strandpipare Charadrius hiaticula.
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talet arter som ingick i boungemärkningen under 
1990-talet var i genomsnitt 167. Det totala antalet 
arter ringmärkta, 249, låg däremot nära genomsnit-
tet för perioden 1990–2017 (Tabell 1). 

De arter som toppar listan över märkta ungar är i 
stort sett samma som under de närmast föregående 
åren, även om den inbördes ordningen är något an-
norlunda. Liksom 2017 ligger blåmes i topp med 
7 965 märkta ungar, en ökning med nästan 1 000 
jämfört med föregående år. På andra plats kom-
mer talgoxe, som backade påtagligt 2017, och som 
även detta år uppvisade ett relativt lågt antal märk-
ta ungar jämfört med tidigare år (6 998). För svart-
vit flugsnappare, som efter en bottennotering 2015 
ökade något under de följande åren, gick det nu i 
motsatt riktning och 4 612 märkta ungar 2018 är 
det lägsta antalet under perioden 1990–2018 (Fig-
ur 2). I listan finns på de efterföljande tre platser-

na, sillgrissla, halsbandsflugsnappare och tornfalk. 
Sillgrissla ökade något jämfört med föregående år, 
halsbandsflugsnappare minskade påtagligt, med-
an tornfalk märktes i en omfattning snarlik de 
föregående fyra åren. 

Efter en tioårsperiod med väldigt få märkta hägrar 
har en specialsatsning resulterat i en glädjande 
ökning av märkningen 2017 och 2018 med 314 re-
spektive 392 märkta ungar (Figur 2). För toppskarv, 
som första gången märktes i Sverige 2007, noterades 
nytt årsrekord och 134 ungar märktes. Liksom de 
senaste åren uppvisar flera rovfågelarter fortsatt låga 
antal i den svenska boungemärkningen och det 
gällde särskilt duvhök (19 märkta), sparvhök (15) 
och ormvråk (42). En ökad märkning av dessa är 
mycket önskvärd. Som kontrast till detta märktes 
395 ungar av pilgrimsfalk, vilket är det högsta an-
talet under perioden 1990–2018 (Figur 2) medan 

Figur 2. Antalet årligen ringmärkta boungar för några 
arter i Sverige 1990–2018.

Figur 3. Antalet årligen ringmärkta flygga fåglar för 
några arter i Sverige 1990–2018.
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havsörn (413) backade något jämfört med de när-
mast föregående åren. Märkningen av ugglor vari-
erar högst avsevärt mellan åren och arterna följer 
inte alltid varandra, kattuggla minskade något och 
629 ungar märktes (730 under 2017). Det sam-
ma gäller slaguggla 162 (361) och berguv 71 (101) 
medan lappuggla 98 (72) och pärluggla 284 (75) 
ökade. Av arter mindre vanliga i statistiken över 
boungemärkningen finns detta år blå kärrhök (5), 
fjällpipare (12), mindre hackspett (3), ringtrast (1), 
dubbeltrast (4) och rosenfink (4). 

Den art som verkligen stack ut i svensk ring-
märkning 2017 var gråsiska som uppträdde väldigt 
talrikt under hösten. Detta resulterade i en årssum-

än tidigare år. Uppträdandet under hösten, då hu-
vudparten av de flygga mesarna märks, är dock till 
del beroende av födotillgång och kan även påverkas 
av inflöde av fåglar österifrån. Rödhake hamnade 
detta år på femte plats i listan med 17 120 märk-
ta, vilket är det lägsta antalet märkta sedan slutet 
av 1990-talet och kan jämföras med nästan 31 000 
märkta två år tidigare (Figur 3). Kungsfågel är en 
art som varierar väldigt mycket i antal mellan olika 
år och 2018 märktes 16 532 vilket innebär att an-
talet märkta har minskat fyra år i rad efter toppåret 
2014 (55 095). 

En art som märktes i stort antal under 2018 var 
bergfink med 10 717, vilket är en svensk rekord-

ma på 46 516 märkta. Även under 2018 uppträdde 
arten talrikt och toppar, med 26 285 märkta, listan 
över märkta flygga fåglar. Arten varierar väldigt 
myc ket i antal mellan olika år och det ska bli in-
tressant att se hur uppträdandet blir under de kom-
mande åren. På andra plats i listan över flest ring-
märkta flygga fåglar kom lövsångare med 25  067 
märkta, vilket är något fler än fjolårets bottennote-
ring (23  457). På tredje och fjärde plats hittar vi 
blåmes med 23 070 (12 914 under 2017) och talg-
oxe med 18 583 (13 143), som efter att ha märkts i 
tämligen låga antal under 2017 uppträdde betydlig 
talrikare i märkningen 2018. I talgoxens fall är det-
ta lite förvånande då antalet märkta ungar var lägre 

notering. Den tidigare högsta årssumman är från 
2013 då 6 053 bergfinkar märktes. En absolut ma-
joritet av dessa märktes i norra Sverige och fram-
för allt i augusti–september. För bofink noterades 
ingen motsvarande ökning i märkningen utan den 
har varit tämligen likartad under perioden (Fig-
ur 3). Flera arter har under en följd av år ökat tydligt 
i märkningen och det gäller särskilt gransångare 
och svarthätta. Båda uppträdde talrikt 2018, men 
något fåtaligare än under de närmast föregående 
åren. Den tydliga ökning i märkningen, som note-
rats under de senaste tio åren, ser ut att ha planat 
ut. En art som ökat i den svenska märkningen, 
sett över en längre period, är kärrsångare. År 2017 

foto: tomas lundquist/n foto: hans cronert/skånska bilder

Såväl gråsiska Acanthis flammea, här underarten “snösiska” A. f. hornemanni, som bergfink Fringilla montifringilla 
ringmärktes i ovanligt stor omfattning under 2018.
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var märksumman för arten den lägsta sedan 2001 
(1 289), men 2018 följdes detta av den hittills hög-
sta årssumman för arten (2 327). Grönfink fortsät-
ter att märkas i liten omfattning och 3 156 var den 
näst lägsta årssumman sedan 1990. Märkningen av 
flygga svartvita flugsnappare har gått kraftigt tillbaka 
under en följd av år. Antalet märkta 2018 (1 457) är 
den lägsta årssumman sedan 1990 (Figur 3), vilket 
också gäller för antalet märkta boungar 2018. 

En art som märkts i allt större antal de senaste fem 
åren är tajgasångare även om årssumman 2018 på 
82 ex. är lägre än de två föregående åren då 150 res-
pektive 148 märktes. Kungsfågelsånga ren fortsätter 
däremot att vara fåtalig i märkstatistiken och endast 

där ingen ringmärkning bedrivs (Figur 4). Det tota-
la antalet fåglar märkta i Sverige uppgick efter 2018 
till 15 087 878 fåglar. Närmare 7,5 miljoner av des-
sa märkningar finns numera i datalagd form. 
  

Återfynd
Antalet återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige som 
behandlades under 2018 uppgår till 2  961 (Fig-
ur 5), vilket kan jämföras med 3 158 under 2017. I 
stort sett hälften av återfynden (1 431) gäller fåglar 
som rapporterats påträffade i Sverige, vilket över-
ensstämmer väl med hur det sett ut under de sen-
aste åren. Av återfynden i utlandet (1 528) rapport-
erades flest från Danmark (241), Tyskland (238), 
följt av Holland (177), Spanien (140) och Frank-
rike (126). Antalet arter som är representerade 
bland årets återfynd är 144, och de arter som gett 
flest fynd är havsörn (363), skrattmås (194) och vit 
stork (182). 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 4 746 
(5  772 under 2017). Att vissa återfyndsrapporter 
kräver lite extra detektivarbete är inte ovanligt och i 
början av året fick vi in en ring som hittats i augusti 
2017 vid Tylösand, Halmstad. Den låg uppspolad 
på stranden tillsammans med små stenar och 
snäckor och var mycket sliten. Adressen på ringen 
var Museum Göteborg och numret var möjligt att 
tyda. Det innebar att vi fick leta i gamla liggare med 

sex märktes under 2018. Arten har blivit ovanlig-
are sedan 1990-talet. Den högsta årssumman upp-
nåddes 1996, då 64 ex. ringmärktes. Tajgablåstjärt 
är en art som ökat i den svenska ringmärkningen 
och fjolårets rekord med åtta märkta följdes 2018 
av sex märkta. Bland mindre vanliga arter av de 
som märkts som flygga kan skäggdopping (1), järpe 
(2), vaktel (2), fjällpipare (13), vitgumpssnäppa (1), 
kaspisk trut (4), turturduva (1), korttålärka (1), vat-
tensångare (1) och fältsångare (1) nämnas. 

Den geografiska spridningen av ringmärkningen 
under 2018 visar att en stor del av verksamheten är 
koncentrerad till områden i södra och östra Sverige 
och att det finns tämligen stora områden i landet 

Figur 4. Samtliga platser där fåglar ringmärktes i 
Sverige 2018.

foto: tommy holmgren

Fältsångare Acrocephalus agricola 2K ringmärkt i Fals
terbo 14 augusti 2018.
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uppgifter erhålls underrättas rapportören. Under 
2018 uppgick dessa till 562 och inte helt ovän-
tat är huvudparten av dessa från våra grannländer 
med flest från Finland (146) och därefter Danmark 
(99) och Norge (72). Bland återfynden i Sverige 
av fåglar märkta i andra länder fanns 2018 bl.a. en 
skärsnäppa, märkt som ungfågel på Svalbard. Den 
blev färgringsavläst vid Ölands norra udde i mars. 
En prutgås, märkt vid Pyasinas floddelta i Ryssland 
2006, hittades död i Småland i november 2018. 
En vitkindad gås, märkt på ön Kolguev i Ryssland 
i augusti 2018, sköts på Gotland i december och 
en törnsångare märkt i Marocko i april 2018 hitta-
des död (flugit in i fönster) vid Galtabäck i Halland 

Skärsnäppa 14
Kustsnäppa

Kärrsnäppa
Hökuggla

Sidensvans

Gråsiska

Svarthätta 2

Vit stork

Vit stork 3
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Figur 5. Samtliga återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige 
och behandlade under år 2018. De fynd där art angetts 
omnämns i texten. 

Figur 6. Märkplatser för fåglar märkta i utlandet och 
som påträffats i Sverige under 2018.

uppgifter om märkningar utförda av Naturhisto-
riska museet i Göteborg. Efter lite letande hittades 
uppgifter om märkningen. Det var en fiskmås som 
märktes som unge på Tylön, som ligger strax utan-
för fyndplatsen, 22 juni 1938!

Rapporter av fåglar märkta i utlandet och som 
påträffats i Sverige hanteras också av ringmärknings-
centralen. Fynduppgifterna på dessa skickas vidare 
till berörd ringmärkningscentral och när märk-

i juni (Figur 6). Dessutom kontrollerades en fisk-
tärna i Skåne i juni 2018 med ring från Sydafrika. 
Vi saknar fortfarande information om var och när 
den märktes.

Fynddetaljer
I samband med att återfynden behandlas registreras 
uppgifter om vad som hänt med fågeln. Detta ger 
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 huvudgrup-
per har fynddetaljerna uppvisat ett ganska likartat 
mönster under senare år (Figur 7). Den andel som 
gäller fåglar kontrollerade levande har successivt 

foto: p-g bentz/sturnus.se

En fisktärna Sterna hirundo, ringmärkt i Sydafrika, kon
trollerades i Skåne i juni 2018.
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och var på sin första flyttning. En kentsk tärna, 
märkt i Blekinge 2007, fångades och kontrollerades 
av ringmärkare i Guinea Bissau i mars 2018. Lite 
längre norrut rapporterades inte mindre än sju 
fisktärnor, märkta på olika platser i Sverige mel-
lan 2001 och 2007. De kontrollerades av Belgis-
ka ringmärkare vid Mbour i Senegal under vårflytt-
ningen åren 2011, 2013 och 2018. På samma plats 
kontrollerades också i mars 2018 en spovsnäppa 
märkt på Nidingen i juli 2017. En fiskgjuse, märkt 
som bounge i Hälsingland 2009, rapporterades 
påträffad död på stranden vid Mbour i Senegal i no-
vember 2009. I Gambia rapporterades avläsningar 
av fyra färgmärkta skräntärnor, märkta 2016–2018, 

Figur 7. Återfynd behandlade under 2018 fördelade på 
fyra olika fyndomständigheter.

ökat, och det beror till stor del på att avläsningar 
i fält ökat. Bland kända återfyndsorsaker förekom-
mer trafikoffer (1,6 %), kollision med tåg (1,2 %), 
kollision med ledning (0,1  %), eldödad (0,3  %), 
kollision med fönster (3,9  %) samt tagen av katt 
(1,7 %). Varje år registreras ett antal fynd där upp-
hittaren angett att elström/ledningar varit orsak 
till att den påträffade fågeln dött och bland årets 
elva fynd ingår vit stork (1), tornfalk (1), berguv 
(4) katt uggla (1), slaguggla (3) och fjällvråk (1). 
Återfynd orsakade av ledningar och elström har 
minskat i Sverige efter sekelskiftet, vilket en analys 
av svenska återfynd nyligen visat (Fransson m.fl. 
2019). Under 2018 rapporterades sju fåglar efter 
att ha kolliderat med vindkraftverk och samtliga var 
havs örnar. Fyra av fynden gjordes i Sverige och de 
fördelar sig på Västerbotten (1), Uppland (2) och 
Småland (1). De övriga tre återfynden gjordes på 
Själland i Danmark. 

Geografisk spridning
Antalet återfynd som under 2018 rapporterades 
från områden söder om Sahara uppgår till 20, vilket 
är fler än föregående år då antalet var tolv (Figur 5). 
Kunskapen om var fåglar uppehåller sig i dessa om-
råden är i många delar fortfarande bristfällig, vilket 
innebär att dessa fynd alltid är särskilt intressanta. 

En fisktärna, märkt som unge i Krankesjön i 
Skåne 2013, hittades död i januari 2018 vid Fisher-
haven i Sydafrika. Upphittaren anger att även and-
ra döda tärnor fanns på platsen. En kentsk tärna, 
ringmärkt som ungfågel vid Sandön, Ängelholm 
2014, blev avläst vid Swakopmund i Namibia i bör-
jan av oktober 2018. Samma fågel observerades i 
december 2014 i Guinea Bissau. En silltrut, märkt 
som unge i Gräsö skärgård i Uppland 2016, rap-
porterades skjuten i början av september i södra 
Uganda. I början av mars blev en vit stork påkörd 
och dödad av en plöjande traktor när den jagade 
råttor i Kenya. Den märktes i Skåne i juni 2017 

varav en rapporterats från samma plats även 2017. 
En grönbena, märkt vid Ottenby i juli 2012, sköts i 
Senegal i februari 2017. 

Det är inte så vanligt med återfynd på Kanarieöar-
na, men 2018 uppehöll sig en färgmärkt kentsk 
tärna på Gran Canaria under sju dagar i mars. Den 
märktes som adult i samband med nattmärkning 
vid Falsterbo i juli 2001 och var vid kontrolltillfället 
nästan 19 år gammal. I södra Tunisien har inte mind-
re än 23 färgmärkta skräntärnor avlästs vid Gulf 
of Gabés. Från östra Medelhavet finns 2018 två 
återfynd rapporterade. Det gäller svarthättor, märk-
ta i Småland och Blekinge. För den ena finns bara 
ytterst bristfälliga uppgifter om när den hittades, 

Exemplarisk rapportering av den påträffade vita storken 
Ciconia ciconia i Kenya i mars 2018.
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me dan den andra, märkt i slutet av augusti 2014, 
hittades nyligen död 1 november 2018. Även om 
huvudparten av återfynden av vit stork rapporteras 
från sydvästra Europa, rapporteras en del också från 
Östeuropa. Under 2018 blev två avlästa i Bulgarien 
och en i Rumänien, två i augusti och en i mars. Det 
rör sig om två treåringar och en tvååring.

Bland återfynd österut finns 2018 en kustsnäppa 
som kontrollerades av ringmärkare på häckplats vid 
Bukhta Dalnyaya, på nordsidan av Tajmyr halvön 
i Ryssland i juli. Den märktes som ung fågel vid 
Fal sterbo i början av september 2002 och var 16 
år gammal vid kontrollen. Detta är det östligaste 
återfyndet av en kustsnäppa ringmärkt i Sverige. Två 

rades skjuten i Ryssland i mitten av maj 2018. En 
kricka, märkt vid samma andfänge i september 
1989, har först nu via den ryska ringmärkningscen-
tralen rapporterats skjuten i Ryssland i början av 
maj 1990. Att fiskgjusarna flyttar på bred front från 
vinterkvarteren i Väst afrika visar ett fynd i Ukraina, 
där en fågel hittades död vid Poltava i slutet av april 
2018. Den märktes som unge i Hälsingland 2015. 

Inte mindre än 14 skärsnäppor har under året 
rapporterats från Svalbard. De är samtliga märkta 
på Nidingen och med undantag för en, som påträf-
fades död, har de identifierats med hjälp av färgring-
ar. En kärrsnäppa, märkt i slutet av maj 2013, också 
den på Nidingen, kontrollerades på Vardø i Nord-

sidensvansar, märkta i mars 2017, en i Småland och 
en i Närke, har rapporterats från östliga områden. 
Fynden visar att sidensvansar, som uppträder på 
flyttning i Sverige, kan ha ett östligt ursprung. Den 
ena hittades skadad i mitten av november tämligen 
långt norrut (Figur 5). Upphitta ren berättar att han 
tagit hand om fågeln, som var skadad, och att det 
var minus 25 grader ute när den påträffades. Den 
andra sidensvansen hittades död i april 2018. En 
gråsiska, märkt vid Umedeltat 22  september, rap-
porterades infångad i oktober samma år (exakt dag 
osäker). Den hade då rört sig 2 227 km österut. Det 
uppges att den placerats i fångenskap. En gräsand, 
märkt vid Ottenby andfänge i april 2017, rapporte-

norge i början av augusti 2018 genom att metallrin-
gen lästes av med hjälp av tubkikare. I nord ligaste 
Norge påträffades delar av ett skelett med ring i bör-
jan av september 2017. Ringen visade sig sitta på 
resterna av en hökuggla ringmärkt som unge vid 
Vännäs i Västerbotten i juni 2014. En stormsvala, 
ringmärkt på Måseskär i Bohuslän i augusti 2017, 
kontrollerades av ringmärkare ett år senare i augusti 
2018 vid Sandoy på Färöarna (Figur 5).

Snabba förflyttningar
Återfynd kort tid efter märkningen kan ge informa-
tion om hur snabbt fåglarna flyttar samt hur långa 
flygetapper de genomför. Under 2018 behandlades 

foto: jörgen lindqvist

En kustsnäppa Calidris canutus, ringmärkt som ungfågel i Falsterbo 2002, kontrollerades av ringmärkare på nord
sidan av Taimyrhalvön i arktiska Ryssland sommaren 2018. Fågeln var då 16 år gammal.
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13 återfynd av fåglar som förflyttat sig minst 400 km 
med en hastighet som överstiger 100 km per dygn 
(Figur 8). Med undantag för två rödbenor, märkta 
vid Ottenby och på Nidingen som sköts i Frank-
rike efter 17 respektive 12 dagar, gäller de snabba 
förflyttningarna fåglar kontrollerade av ringmärk-
are. Rörsångare ingår som vanligt med flera fynd och 
2018 handlar det om fyra fåglar kontrollerade i Bel-
gien efter fem till åtta dagar. Ytterligare en rörsånga-
re kontrollerades i Frankrike efter elva dagar. Lik-
som förra året har vi en sävsångare, märkt vid Uknö 
i Småland 2018, och som i september kontrollerades 
i Slovenien, 1 334 km från märkplatsen efter elva 
dagar. Denna kontroll kan jämföras med den som 
2017 gjordes efter nio dagar. En gräshoppsånga re 
och en rödstjärt, märkta vid Bingsmarken i Skåne, 
kontrollerades i Belgien efter sju respektive sex 
dagar. En rödhake från samma plats kontrollerades 
vid Lisdorf i Tyskland efter sex dagar. Ett fynd är 
från vårflyttningen och gäller en lövsångare märkt 
på Utklippan i Blekinge som kontrollerades tre 
dagar senare på Eggegrund i Gästrikland (543 km). 
I tillägg till de svenska återfynden erhölls också två 
återfynd i Sverige av fåglar märkta utomlands och 
som uppvisade snabb förflyttning. En lövsångare, 
märkt 2 april 2018 i södra Frankrike, kontrollerades 
vid Ottenby efter 16 dagar (1 639 km). Det andra 
fyndet gäller en gråsiska, märkt i Tuulos i Finland 28 
oktober, och som tre dagar senare kontrollerades vid 
Hammarö i Värmland (658 km).

Höga åldrar
Ringmärkningen bidrar fortlöpande med viktig in-
formation om hur gamla fåglar kan bli och under 
2018 noterades tolv nya åldersrekord för svensk 
ringmärkning. På Naturhistoriska riksmuseets hem-
sida (www.nrm.se/rc/) finns en lista över samtliga 
svenska åldersrekord. För att en art ska ingå i listan 
krävs att det finns återfynd där en minimiålder på 
fem år har uppnåtts.

En bläsandshona, ringmärkt vid Ottenby and-
fänge, kontrollerades levande i Holland i december 
2018, 10  år och 5  månader gammal. Fågeln blev 
fotograferad och ringnumret kunde läsas av från 
fotografier. Vid Utterslev Mose i Danmark blev 

Figur 8. Fåglar som uppvisat snabba förflyttningar un
der 2018.
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en vigg fångad och kontrollerad av ringmärkare i 
februari 2017. Den märktes i Pildammsparken i 
Malmö och hade vid kontrollen uppnått en ålder 
på 14 år och 7 månader. En ljungpipare, märkt vid 
Ammarnäs i Västerbotten, påträffades död i Frank-
rike i december 2018, 12 år och 5 månader gam-
mal. 

Ringmärkarnas egna kontroller resulterar ofta 
i åldersrekord och detta gäller flera av årets nya 
rekord noteringar. En dubbelbeckasin, märkt vid 
Ånnsjöns fågelstation 2010, har senare kontrolle-
rats av stationen under en följd av år och vid kon-
trollen i juni 2018 var den 8  år och 11  månader 
gammal. En färgmärkt småspov, 17  år gammal, 

foto: niclas ahlberg/n

En bläsandhona Anas penelope, ringmärkt vid Ottenby 
andfänge, kontrollerades i Holland drygt 10 år gammal.
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blev i juli 2018 avläst av märkaren vid Ljunghusen i 
Skåne. I juli 2018 kontrollerade Umedeltats fältsta-
tion en dvärgmås, som märkts som unge 2008. Den 
var då 9 år och 11 månader gammal. En småtärna, 
som märktes vid Nabben, Falsterbo, i samband med 
nattmärkning av tärnor i juli 2000, kontrollerades 
av ringmärkare vid Tystrup Sø i maj 2018 och var 
då 19  år och 10  månader gammal. Den sillgriss-
la, som märktes på Stora Karlsö som unge 1972, 
och som tidigare blivit avläst på märkplatsen 2014–
2017, fanns även på plats 2018 och var då 46  år 
gammal. I mars 1973 blev fågeln dessutom kontrol-
lerad i fisknät i Östersjön. Detta är den äldsta kän-
da fågeln från svensk ringmärkning. En ringmärkt 
tordmule med en mycket sliten ring hittades död på 
Grän i södra Stockholms skärgård i juli 2018. Efter 
att ringen syrabehandlats kunde numret fastställas 
och det rörde sig om en 32 år gammal tordmule, 
ringmärkt på samma plats 1986. En gråspett, 
märkt i Boden 2009, flög i maj 2016 in i ett fön-
ster och dog inte långt från märkplatsen, 6 år och 
10 månader gammal. Egenkontroller har också gett 
ett åldersrekord av en ärtsångare som fångats under 
en följd av år vid Landsorts fågelstation. Den märk-
tes i maj 2011 som ettåring och har senare kontrol-
lerats 2013, 2017 och var vid kontrollen i augusti 
2018 inte mindre än 8  år och 1  månad gammal. 
Fågeln kontrollerades dessutom i juni 2019 och var 
då 8 år och 11 månader gammal. Ny art i listan över 
åldersrekord blev 2018 ortolansparv, då Kvismare 
fågelstation i slutet av juni kontrollerade en fågel 
som de själva märkt. Den var då 5 år gammal.

Förutom de nya åldersrekorden har sju nya näst 
äldsta noteringar erhållits under året. Det gäller 
skedand (8 år och 3 månader), ormvråk (24 år och 
9  månader), småspov (16  år), gråtrut (27  år och 
6 månader), sädesärla (8 år och 11 månader), tall-
tita (9  år och 2 månader) och svartmes (7  år och 
4 månader).  

CES 2018
Den 23:e säsongen av det standardiserade ringmärk-
ningsprojektet CES (Constant Effort Sites) genom-
fördes med verksamhet på 19 platser. Underlaget 
för jämförelser mellan 2017 och 2018 utgjordes av 
16 platser, vilket utgör en ovanligt hög andel. Detta 
år tillkom en helt ny plats och en plats återupptogs 
efter två års paus. En plats gjorde åter paus. Under 
året hanterades totalt 4 662 fåglar av 70 arter, vilket 
är 33 % fler individer än året före och ett mer nor-
malt antal inom CES. Sammanlagt utnyttjades 192 
nät, vilket är 18 % fler än de närmast föregående två 

åren och ungefär i nivå med 2012–2015. Föränd-
ring av storleken på de häckande bestånden kan 
uppskattas genom jämförelse av fångsten av adulta 
fåglar mellan åren. För alla arter sammantaget blev 
fångsten av adulta ungefär 3 % högre än 2017 och 
detta innebär en fortsatt återhämtning från botten-
året 2016, men når inte upp till den nivå som gällde 
åren närmast före 2016. 

Årets reproduktion mäts som kvoten mellan 
antalet årsungar och antalet adulta fåglar. Jämfört 
med 2017, då kvoten var 0,81 fångades avsevärt fler 
ungfåglar. Kvoten 2018 var 1,33, vilket är bland de 
högsta värdena som konstaterats under samtliga år 
inom CES. För de goda åren 2015 och 2013 var 
kvoten 1,35. Efter de signaler vi tidigare fått från 
sydöstra Sverige om extremt få årsungar under sen-
sommaren efter årets extrema värme, är detta lite 
överraskande. Troligen har värmen varit måttlig-
are, och därmed gynnsam, i övriga delar av landet. I 
Norrland och i fuktiga biotoper i södra Sverige har 
reproduktionen varit ovanligt hög med kvoter mel-
lan 3 och 4.

Året som gick
Ett år av svensk ringmärkning ackumulerar en stor 
mängd data. Den information som erhålls ger en 
viktig inblick i vad som händer med den svens-
ka fågelfaunan och där vi tydligt ser att vissa arter 
ökar i antal medan andra minskar. Att följa vad som 
händer i svensk fågelfauna känns mer angeläget än 
någonsin, inte minst med anledning av den senaste 
årens mildare klimat. Den svenska ringmärkningen 
bidrar till denna övervakning. Ett stort tack till alla 
engagerade människor som gör detta möjligt!
   

thord fransson, thomas wenninger, 
lina jansson & tuomo kolehmainen 

Naturhistoriska riksmuseet, 
Box 50 007, SE-104 05 Stockholm

Webbvisning av svenska återfynd: 
https://birdringing.bioatlas.se/
Ringmärkningscentralens hemsida: 
www.nrm.se/rc (där det finns möjlighet för intresse-
rade att anmäla sig till RC:s nyhetsbrev)
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