foto: hans cronert/skånska bilder

Under 2013 ringmärktes 8 282 halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis.
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Den svenska ringmärkningen bedrevs under 2013
i en omfattning som varit tämligen oförändrad
de senaste 25 åren. Ringmärkare, enskilda märkare såväl som medhjälpare, licensieras av Naturhistoriska riksmuseet och antalet uppgick till närmare 800. Ringmärkningscentralerna i Europa har
ett väl utvecklat samarbete och ingår i organisationen EURING (European Union for Bird Ringing). I september 2013 hölls ett möte i Finland när
finsk ringmärkning firade sitt 100-årsjubileum och
EURING blev 50 år.

beror helt på att färre flygga fåglar märktes under
2013. Antalet arter som märktes som boungar uppgick till 146 och även om detta är lägre än genomsnittet för åren 1990–2013 så är det klart fler än
fjolårets 139 arter (Tabell 1).
De fyra arter som toppar listan över antalet märkta boungar är samma som tidigare år, även om den
inbördes ordningen är något annorlunda. Talg
oxe (9 587 märkta) toppar listan även om det är
en bit kvar till fjolårets siffra (10 888). Märkningen av halsbandsflugsnappare (8 282), som till stor
del utförs av projekt knutna till Uppsala universitet, ökade något jämfört med fjolåret medan blåmes (5 787) gick tillbaka med nästan 3 000 märkta.
Även svartvit flugsnappare (5 746) backade något
jämfört med fjolåret (6 345). Att märkare specialsatsar på vissa arter syns tydligt med nya årsrekord
för både göktyta (1 354) och ladusvala (1 152). När
det gäller ladusvala märktes drygt 900 ungar av
en märkare! Även märkningen av skräntärneungar
fortsätter att öka och årets 749 märkta är den högsta årssumman under perioden 1990–2013. Märkningen av ugglor har varierat en del under senare år
och 2013 verkar ha varit ett bottenår för kattuggla
(353 märkta boungar), vilket är det lägsta antalet
märkta som noterats under perioden 1990–2013.
Intressant är att slaguggla, som hade ett bottenår

Märkningar

Antalet ringmärkta fåglar i Sverige under 2013 stannade på 296 012, vilket är något under genomsnittet för åren 1990–2013 (Tabell 1) och drygt 40 000
färre än under föregående år.
De senaste sex åren har antalet märkta fåglar varierat högst avsevärt och år med höga märksiffror
har följts av år med klart lägre (Figur 1). Trots det
lägre antalet märkta 2013 var antalet fåglar märkta
som boungar snarlikt 2012. Skillnaden mellan åren

Figur 1. Antalet årligen ringmärkta fåglar i Sverige
1990–2013 med andelen märkta ungar markerade med
gröna staplar.

Tabell 1. Den svenska ringmärkningen under perioden 1990–2013 i siffror.

Kategori

Märkta
2013

Medeltal
1990–2012

Variationsbredd
1990–2012

Boungar
Flygga fåglar
Fåglar totalt
Antal arter
Boungar, antal arter

62 196
233 816
296 012
253
146

60 338
244 158
304 496
248
159

47 031–68 391
204 763–284 954
256 854– 350 365
236–259
139–175
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2012 (36 märkta), verkar ha haft ett betydligt bättre år 2013 (219 märkta). Även lappuggla (12 märkta) noterade en svag uppgång i märkningen jämfört med 2012 då endast två ungar märktes. En
annan art som uppvisat en nedåtgående trend de
senaste åren är berguv och årets 57 märkta är den
lägsta årssiffran under de senaste 24 åren. Pilgrimsfalken fortsätter att öka i märkstatistiken och årets
267 märkta boungar är nytt årsrekord, medan havs
örnen backade något jämfört med 2012 (401 jämfört 410 märkta). Av arter mindre vanliga bland
fåglar märkta som ungar finns detta år toppskarv
(40 märkta), brun glada (2), myrsnäppa (4), smalnäbbad simsnäppa (10) och lappsparv (3). Dessutfoto: niclas ahlberg

Inte mindre än drygt 27 800 gråsiskor Carduelis flammea ringmärktes under 2013.

om märktes även detta år en unge som var hybrid
mellan ladusvala och hussvala.
De sex arter som märktes i störst antal som flygga inkluderar samma arter som under fjolåret, men
både antal och ordning har genomgått stora förändringar. Den art som toppar listan är gråsiska med en
anmärkningsvärt hög siffra (27 802 märkta). Grå
siskans uppträdande varierar väldigt mycket mellan
olika år (Figur 2). Årets resultat innebär drygt 5 000
fler märkta än tidigare högsta notering från 2010
och långt ifrån den lägsta årssumman under perioden 1990–2013 som är 1 221 märkta (1993). Huvudparten märktes under september (9 296 märkta), oktober (13 276) och november (2 975) och
24

Figur 2. Antalet årligen ringmärkta flygga fåglar för några arter i Sverige under perioden 1990 – 2013.
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tyngdpunkten på uppträdandet verkar ha legat i
norra Sverige. Grönsiska däremot uppvisade mer
normal förekomst och 7 175 märktes under året.
Den näst talrikaste arten i märkningen var lövsångare (23 494) som trots det uppvisade den lägsta årssumman under perioden 1990–2013 (Figur 2). Arten uppvisar en klart nedåtgående trend under perioden och 1990, som var ett exceptionellt bra år
för många arter, märktes 20 000 fler än vad som
märktes 2013. Utvecklingen under de kommande
åren blir synnerligen viktig att följa. På tredje plats
kommer rödhake (19 594) som jämfört med de senaste åren hade ett ganska måttligt år som antalsmässigt påminner om förhållandena på 1990-tafoto: hans cronert/skånska bilder

svängningarna under senare år sammanfaller ganska
väl med svängningarna hos svarthätta. Specialsatsningen på att märka kornknarr fortsatte även detta
år och resulterade i att 160 fåglar märktes.
Bland mindre vanliga märkarter kan smådopping
(4), alförrädare (1), salskrake (1), turturduva (1),
sibirisk piplärka (2), blåstjärt (5), fältsångare (5),
eksångare (1), sammetshätta (1) och spansk sparv
(1) nämnas. Den spanska sparven som märktes vid
Falsterbo Fågelstation blev ny märkart för landet
och innebär att 363 arter ringmärkts i Sverige. En
flygg hybrid mellan ladusvala och hussvala märktes och elva hybrider mellan dessa båda arter har
nu märkts.
Att samtliga nya märkningar finns i datalagd
form innebär att vi kan få en bild av var i landet
märkningarna utförs och vi kan se att märkningen
av svartvit flugsnappare är ganska väl spridd över
landet (Figur 3). Det totala antalet fåglar märkta i
Sverige uppgick efter 2013 till 13 474 383 fåglar varav drygt 5 miljoner finns i datalagd form.

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoluca, nyligen flygg
ungfågel.

let. Talgoxe (13 988) backade också något jämfört
med föregående år, men inte lika mycket som blåmes (13 720). Blåmesen märktes 2012 i rekordstort
antal (37 691). Även kungsfågeln (12 497) fortsätter att pendla och rasade efter att ha haft ett riktigt
bra år 2012 (36 531). Antalet gärdsmygar som ringmärks har också varierat under senare år och efter
den kalla och snörika vintern 2009/2010 har märkningen legat på en klart lägre nivå (Figur 2). Antalet svarthättor som märks årligen i Sverige har mer
än fördubblats sedan 1990-talet även om ökningen
ser ut att ha planat ut något under de senaste åren
(Figur 1). Märkningen av trädgårdssångare uppvisar en långsam ökning och det är intressant att se att

Figur 3. Samtliga platser där svartvit flugsnappare ringmärktes i Sverige under 2013.
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Havsörn
Vitkindad gås
Rödbena

Grönfink
Bläsand
Fiskmås
Lappuggla Bergand
Gräsand
Brunand
Fjällvråk

Storskarv
Silltrut 7

Skräntärna 9
Större strandpipare

Kornknarr
Svarthätta
Silltrut 8

Skräntärna

Silvertärna

Fisktärna 2

Figur 4. Samtliga återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige
och behandlade under år 2013. De fynd där art angetts
omnämns i texten. Siffra efter artnamnet anger antalet
fynd på platsen.

Återfynd

Figur 5. Märkplatser för fåglar märkta i utlandet som
påträffats i Sverige under 2013.

Antalet återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige som
behandlades under 2013 uppgick till 2 538 (Figur 4). Knappt hälften av fynden, 1 222, har gjorts i
Sverige, vilket överensstämmer väl med hur det sett
ut under de senaste åren. Flest utlandsfynd finner vi
i Danmark (244), som i år följs av Tyskland (175)
och Holland (174). Inte mindre än 142 arter är representerade bland återfynden och skrattmås (256),
havsörn (175) och halsbandsflugsnappare (157)
toppar listan över antal återfynd.
I tillägg till återfynd av fåglar ringmärkta i Sverige hanteras också rapporter av fåglar märkta i utlandet och som påträffats i Sverige. Under 2013 uppgick dessa till 410 och inte helt oväntat är huvudparten av dessa från våra grannländer. Flest kommer
från Finland (215) och därefter från Danmark (96)
och Norge (57). Bland fynden av utländska fåglar
fanns 2013 bl.a. en roskarl märkt vid Banc d’Arguin i Mauretanien samt fyra skärsnäppor märkta på
Svalbard (Figur 5).
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Fynddetaljer

När återfynden registreras, noteras så noga som
möjligt uppgifter om vad som orsakat fyndet. I
en del fall är uppgifterna bristfälliga, men ofta har
upphittaren meddelat vad som hänt den ringmärkta fågeln. Fynddetaljerna ger viktig information om
vad fåglar drabbas av i naturen och kan visa om or-

Figur 6. De under 2013 inkomna återfynden fördelade
på fyra olika fyndomständigheter.

fågelåret 2013

sakerna till att fåglar påträffas förändras över tiden.
De stora huvudgrupperna har uppvisat ett ganska
likartat mönster under senare år även om andelen
ringmärkta fåglar som 2013 kontrollerats levande är något lägre jämfört med de närmast föregående åren (Figur 6). Bland kända återfyndsorsaker
finns trafikoffer (2,1 %), kollision med tåg (0,5 %),
kollision med ledning (0,6 %), kollision med fönster (4,3 %), eldödad (0,5 %) samt tagen av katt
(2,2 %). Under 2013 behandlades totalt 30 återfynd där upphittaren angett elström/ledningar som
orsak till att fågeln påträffats och bland dessa finns
fiskgjuse (1), havsörn (4), kungsörn (5), berguv (4)
och slaguggla (1).

av september. Två fisktärnor, en från Småland och
en från Blekinge, kontrollerades av ringmärkare vid
Swakopmund i Namibia i september.
En större strandpipare märkt som unge vid Lilla
Hammars näs i Skåne 2013 blev identifierad med
ledning av färgringar vid Khenifiss National Park
i Marocko i slutet av november. Den sågs även på
samma plats i början av januari 2014. I maj hade
den återvänt till Sverige och observerades strax utanför Malmö. På två platser, en i Marocko och en i
Israel, har ett flertal märkta silltrutar påträffats (Figur 4). Med några undantag har det rört sig om
färgmärkta fåglar. Vid Agadir i Marocko handlar
det om fåglar märkta som ungar på Nidingen som
foto: tomas lundquist/n

Slaguggla Strix uralensis är en av de fågelarter som regelbundet drabbas av eldöd.

Geografisk spridning

Trenden med ett minskande antal återfynd söder
om Sahara håller i sig och under 2013 uppgick de
till endast fyra stycken (Figur 4). Detta kan jämföras med elva resektive nio under de två föregående åren. Vi kan bara hoppas att detta är en tillfällig
nedgång och att vi får fler fynd framöver. Kunskapen om var fåglarna uppehåller sig i Afrika är fortfarande i många stycken bristfällig så återfynd söder
om Sahara är särskilt viktiga. En skräntärna märkt
i Södermanland blev rapporterad skjuten i Mali ett
år efter märkningen. En silvertärna märkt som unge
i Gästrikland i juni 2013 påträffades skadad (avled
senare) på stranden i Monrovia i Liberia i början

avlästes i november. Vid Ashdod i Israel avlästes fåglarna i mars–april. De var märkta i Gästrikland och
på Gotland. I ett fall handlar det om en fågel som
påträffades sjuk och som senare avled av botulism.
Den äldsta fågeln var 20 år och 9 månader när den
avlästes. Vid Gulf of Gabés i Tunisien avlästes under perioden 13–19 oktober nio färgmärkta skräntärnor. Samtliga märktes som ungar i fem kolonier
i juni 2013. Många storskarvar flyttar söderut över
Europa och en del når även Nordafrika. En fågel
märkt som unge utanför Gävle i juni 2013 sköts
i Libyen i november (Figur 4). Ringmärkningen
av storskarv resulterar i många återfynd och under
2013 behandlades 115 stycken. Fynden visar att
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storskarvar födda i Sverige sprider sig över ett stort
område (Figur 7). Den ökade märkningen av kornknarr under de senaste åren har resulterat i ett återfynd från Libanon där en fågel märkt på Gotland
2012 blev skjuten i april 2013. Fyndet kompletterar tidigare fynd och stärker bilden av att svenska
kornknarrar passerar östra Medelhavet på väg till
vinterkvarteren i Afrika. Sverige har ett återfynd av
en kornknarr strax söder om ekvatorn i Demokratiska republiken Kongo från november 1929. Från
Libanon har ytterligare ett fynd rapporterats och
det var en svarthätta märkt på Getterön i slutet av
september. Den dödades av en katt i mitten av maj
(Figur 4).

unge vid Pajala 2002 och kontrollerades som häckande i trakten av Boden 2010 för att senare kontrolleras av finska ringmärkare som häckande i östra Finland. Den andra märktes som häckande hona
i Västerbotten 2011 och kontrollerades på boplats
vid Polvijärvi i östra Finland i juni 2013, 517 km
från häckplatsen i Sverige.
Ett fynd av en havsörn, sedan länge död, rapporterades från Gottejavrrit i nordligaste Norge i september. Detta är anmärkningsvärt, eftersom den
märktes som unge i Småland 2007. En grönfink
märkt i Ångermanland i april 2012 påträffades död
i Lofoten i slutet på juni 2013. En rödbena av den
isländska underarten Tringa totanus robusta, som

Figur 7. Samtliga återfynd av storskarv behandlade under 2013 (n=115).

Storskarv Phalacrocorax carbo.

Som vanligt har ett antal återfynd rapporterats
från östliga områden (Figur 4). Fjällvråken övervintrar normalt i östra Europa och en fjällvråk
märkt i Padjelanta 1987 rapporterades påträffad
död i västra Ryssland i mars 2012. En brunand
och en fiskmås märkta i Malmö ingår bland östliga
fynd liksom gräsänder, bläsand och bergand märkta
vid Ottenby fågelstation. Samtliga dessa fynd gäller skjutna fåglar. En vitkindad gås märkt på norra
Öland som gammal hane i juli 1996 blev rapporterad skjuten i maj 2013 på Kaninhalvön i norra
Ryssland. Två lappugglor som tidigare häckat i norra Sverige (2010 resp 2011) blev 2013 kontrollerade som häckande i Finland. Den ena märktes som

märktes nära Trelleborg i mars 2007, har en lång
historia dokumenterad genom avläsningar av färg
ringar. Den har setts i Skåne under samtliga vintrar
därefter och blev först identifierad från fotografi på
Island där den häckade 2008. Den har sedan observerats på Island ytterligare tre somrar, nu senast
i juli 2014.
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foto: john larsen

Snabba förflyttningar

Varje år erhålls ett antal återfynd av fåglar som på
kort tid rört sig längre sträckor. Sådana fynd bidrar
med information om hur långa flygetapper fåglarna genomför. Om längre tid förflutit kan de ge oss
information om den genomsnittliga flyttningshas-
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tigheten, som då också inkluderar den tid som fåglarna tillbringar på rastplatser för att bygga upp de
energireserver som behövs för flygningarna.
Under 2013 behandlades 19 återfynd av fåglar som förflyttat sig minst 400 km med en hastighet som överstiger 100 km per dygn (Figur 8).
Den avgjort snabbaste förflyttningen gäller en ung
kustsnäppa som märktes vid Ottenby 29 augusti och som sköts två dagar senare vid Dunkerque i
Frankrike, 1 085 km från Ottenby. Det enda fynd
som gäller en fågel under vårflyttning är en svartvit
flugsnappare märkt på Utklippan 9 maj som kontrollerades på den finska fågelstationen Jurmo två
dagar senare (555 km). Inte mindre än sju fynd gäller rörsångare och den snabbaste är en fågel som
märktes vid Falsterbo och som kontrollerades i Belgien fyra dagar senare (676 km). En längre förflyttning gjorde en rörsångare som märktes på Getterön
25 augusti och som kontrollerades av ringmärkare
vid Lagoa de Santo André i Portugal efter 17 dagar
(2 618 km; 154 km/dygn). Att kungsfåglar påträffas bland snabbflyttarna är inte så vanligt, men detta år finns två exempel. En kungsfågel märkt vid
Falsterbo 18 oktober kontrollerades i England efter
sex dagar (908 km). En svarthätta märkt i Värmland 7 september blev kontrollerad av ringmärkare vid Wicie i Polen fyra dagar senare (642 km).

En gammal trädpiplärka som märktes vid Alvesta
18 augusti kontrollerades av ringmärkare i norra
Italien efter tolv dagar (1 299 km). En lövsångare, märkt som ungfågel vid Blentarp i Skåne, kontrollerades av spanska ringmärkare 24 dagar senare
(2 498 km).
Bland fåglar märkta i utlandet och påträffade i
Sverige finns två fynd som platsar i denna kategori
och det handlar i båda fallen om lövsångare märkta i Spanien under vårflyttningen. En kontrollerades vid Örby ängar, Helsingborg, efter 16 dagar
(1 904 km) och en annan dödades av katt i Edsbyn i Hälsingland 18 dagar efter det att den märkts
(2 297 km).
foto: p-g bentz/sturnus.se

Svartvit flugsn - 2 d

Kungsfågel - 6 d
Svarthätta - 4 d

En kungsfågel Regulus regulus flög från Falsterbo till
norra England på sex dagar.

Höga åldrar

Rörsångare - 4 d
Kustsnäppa - 2 d

Trädpiplärka - 12 d

Rörsångare - 17 d
Lövsångare - 24 d

Figur 8. Några exempel på förflyttningar längre än
400 km som genomförts snabbare än 100 km per dygn
under 2013.

En av de frågor som ringmärkningen ger svar på är
hur gamla fåglar kan bli. Under 2013 noterades åtta
nya åldersrekord för svensk ringmärkning.
En grågås, märkt som gammal hane i Hudiksvall i juli 1986, blev avläst i fält vid Rynningeviken,
Örebro i april 2011, 25 år och 9 månader gammal.
En skärfläcka, märkt som unge i Skanör 1997, var
15 år och 9 månader när den hittades död i Holland. En drillsnäppa märkt på Utklippan rapporterades dödad vid jakt i Frankrike i december 2012
och hade då uppnått den imponerande åldern av
22 år och 5 månader. Gråspett noterade nytt ålders
rekord med 6 år och 4 månader när en fågel blev
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kontrollerad i Boden inte långt från platsen där
den märktes. Ytterligare ett åldersrekord erhölls i
Boden, men då gäller det en svartmes som märktes som ungfågel i november 2005 och som kontrollerades i november 2013, 8 år och 4 månader
gammal. En råka, märkt i Staffanstorp, som hittades död i stadsparken i Lund hade uppnått en ålder
på minst 21 år och 10 månader.
Ytterligare några höga åldrar bör nämnas även
om de inte utgör rekord. Det gäller en 39-årig sill
grissla kontrollerad i Stockholms skärgård, en 26-årig
kungsörn kontrollerad i Skåne, en skrattmås avläst i
Malmö, 25 år och 9 månader gammal samt en havs
trut avläst i Tyskland, 25 år och 2 månader gammal.
foto: tomas lundquist/n

Förändring av storleken på de häckande bestånden kan uppskattas genom jämförelse av fångsten
av adulta fåglar mellan åren. För alla arter sammantaget var antalet adulta fåglar nästan i nivå
med 2011. Några arter har ökat betydligt – t.ex.
ladusvala, domherre, gulsparv, rödvingetrast och
gransångare. Tydligast minskningar noteras för
trädkrypare, grönsiska, rödstjärt, grå flugsnappare,
talgoxe, större hackspett, björktrast och sävsparv.
Årets reproduktion mäts som kvoten av antalet års
ungar och antalet adulta fåglar. Jämfört med 2012
var den genomsnittliga reproduktionen 2013 nästan 15 % lägre. Åren 2011 och 2012 var dock båda
mycket bra. Grönsiska, bofink och kärrsångare är
några arter som trots detta lyckats klart bättre än
föregående år. Bland arter som fångas i någorlunda
stora antal registrerades statistiskt sämre reproduktion hos rörsångare, gransångare, törnsångare och
blåmes.

Året som gick

En 26 år gammal kungsörn Aquila chrysaetos kontrollerades i Skåne 2013.

De senaste årens svängningar i antal ringmärkta fåglar fortsätter och antalsmässigt får 2013 anses som
ett mindre bra år. Trots detta finns det flera arter
som uppvisar höga fångstsiffror och toppnoteringen för gråsiska får ses som en av årets överraskningar. Att lövsångare uppvisar den lägsta fångstsiffran
under perioden 1990–2013 känns bekymmersamt
och vi får hoppas att trenden inte håller i sig. Ett år
av svensk ringmärkning resulterar i en stor mängd
information, som inte bara visar vart fåglar flyttar
utan också hur snabbt flyttningen sker, fåglarnas
vidare livsöden, hur gamla de blir, förändringar i
antal och deras tidsmässiga uppträdande. Grunden
till denna information är summan av allt det arbete som ett stort antal engagerade människor bidrar
med.

CES

Den artonde säsongen av det standardiserade ringmärkningsprojektet CES (Constant Effort Sites)
genomfördes med verksamhet på 18 platser. Under
laget för jämförelser mellan 2012 och 2013 utgjordes av 15 platser, vilket är en ovanligt hög andel. Under året hanterades 4 865 fåglar av 73 arter, vilket är
13 % färre fåglar än året före, men ändå ett ganska
normalt antal hittills inom CES. Minskningen förklaras främst av att ett par platser i bladvass endast
fångade hälften så många fåglar som under 2012
samt en måttlig minskning i fångsten på flera andra
platser. De nya platserna har fångat fler fåglar än vad
som gjordes året före vid de platser som avslutats.
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Naturhistoriska riksmuseet, Box 50 007,
SE-104 05 Stockholm

foto: p-g bentz/sturnus.se

Antalet ringmärkta lövsångare Phylloscopus trochilus var 2013 det lägsta sedan 1990.

fågelåret 2013

31

