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Ordförande	  har	  ordet	  
2016 får ses som ett mycket produktivt år för 
fågelstationen och föreningen: Chris och Kay kom 
tillbaka till Landsort för att arbeta på fågelstationen 
under ett helt år. Nya projekt har startats upp med målet 
att kunna ha anställd personal på fågelstationen under 
de två säsonger som satts upp för standardisering. 
Uppdateringar på den nya hemsidan har fortsatt för att 
göra det enklare för allmänheten att navigera och 
komma åt information. De nya ”drop-in” guidningarna 
samt sommarföreläsningar genomfördes som ett ”test” 
under året, och resultatet från den förstnämnda blev 
mycket lyckad. Vidare har vi även utfört datainsamling 
åt Björn Olsen, en av de ledande forskarna inom 
fågelinfluensa och pandemier.  
Till sist har vi slutligen fått en renovering av 
fågelstationen. Renoveringen av utsidan har varit 
aktuellt under många år och det var först nu som vi 
äntligen fick ihop det med fastighetsverket. Vi passade 
även på att samtidigt renovera badrummet och den 
mycket efterlängtade vattentoaletten finns nu installerad 
på stationen för föreningens medlemmar att använda.  
Även om den utvändiga renoveringen tagit längre tid än vi tänkt oss så hoppas vi på att det 
snart ska stå klart. Mer information om detta går att finna under delen ”Husrenoveringen”.  
Året 2016 står också för det första året någonsin som kontinuerlig ringmärkning från 1 april-
10 november utfördes, vilket är de ramar vi i framtiden ska försöka fortsätta hålla för 
standardiserad ringmärkning. Mer om detta går att läsa under ”Ringmärkning”. Ett stort tack 
går till Chris och Kay som gjort detta möjligt och även fortsatt hjälpa till med att utveckla 
verksamheten på fågelstationen. 
Med det sagt så blickar vi nu framåt mot 2017, med fortsatt utveckling både för 
verksamheten, fågelstationen samt föreningen i stort! 

Liam Martin 
Ordförande 

	  



Rapport	  om	  ringmärkningen.	  
	  
	  
Ett	  fantastiskt	  år.	  Och	  lätt	  att	  rapportera	  om	  som	  ansvarig.	  Det	  finns	  en	  20	  sidig	  fantastisk	  
välskriven	  rapport	  från	  Chris	  och	  Kay.	  Översatt	  av	  Gunilla	  Hjorth,	  som	  vi	  tackar	  speciellt	  för.	  
Rapporten	  läggs	  ut	  på	  de	  media	  vi	  har	  för	  läsning.	  
Året	  var	  fantastiskt	  på	  många	  sätt.	  Kanske	  inte	  vädermässigt.	  En	  sådan	  vacker	  vår	  är	  inget	  bra	  
för	  ringmärkning	  av	  mycket	  fågel.	  Däremot	  så	  var	  täckningen	  alldeles	  fantastisk.	  	  
Med	  nästan	  rekord	  på	  totalen,	  var	  det	  många	  rekord	  på	  arter.	  Nya	  udda	  fångster	  som	  stjärtmes	  
av	  rasen	  ”europaeus”	  och	  stjärn	  blåhake	  ”cyanecula”.	  
206	  märkdagar	   är	   extraordinärt.	   Kanske	   svårslaget	   rekord	   om	  man	  känner	   Landsort	  med	   sitt	  
besvärliga	  väder.  
 
Holkprojektet	  
	  
Totalt	  hittades	  217	  holkar	  som	  var	  i	  så	  pass	  god	  kondition	  att	  de	  gick	  att	  häcka	  i.	  Det	  antalet	  var	  
86	  %	  av	  de	  holkar	  utmärkta	  på	  våra	  kartor.	  Av	  dessa	  var	  71	  (32.7%)	  bebodda	  i	  år.	  

	  
Nedan	  är	  summeringen	  av	  de	  häckande	  ringmärkta	  fåglarna:	  

	  
Art	   antal	  holkar	  	  	   totalt	  pull	  

	   	   	  
Talgoxe	  	   29	   	   156	  
Blåmes	   2	   	   	  17	  
Entita	   1	   	   	  	  4	   	  
Stare	   13	   	   	  48	  
Sv	  flug	   1	   	   	  7	  
Röhake	   1	   	   4	  
Pilfink	   1	   	   2	  
	  
Det	  finns	  en	  egen	  rapport	  publicerad	  om	  holkprojektet.	  Men	  detta	  projekt	  genomfördes	  till	  
905%	  av	  Chris	  och	  Kay.	  Också!	  
	  
Standardisering	  
En	  annan	  viktig	  händelse	  detta	  år	  av	  att	  vi	  inledde	  en	  ny	  era	  vad	  gäller	  ringmärkningen.	  
Standardisering	  av	  ringmärkningen	  på	  Landsort	  startade	  2016.	  Och	  vi	  avser	  att	  fortsätta	  med	  
denna	  givetvis	  så	  oförändrad	  som	  det	  går	  framöver.	  
Detta	  år	  kunde	  vi	  genom	  sökta	  och	  beviljade	  bidrag	  från	  Landstingets	  skärgårdsstiftelse	  betala	  
för	  guidningar	  över	  sommaren	  och	  därmed	  ha	  den	  täckning	  som	  aldrig	  gjorts	  tidigare.	  En	  fulls	  
säsong	  utan	  avbrott	  över	  hela	  sommaren.	  	  
Det	  är	  naturligtvis	  också	  förklaringen	  till	  så	  många	  märkdagar.	  Men	  också	  har	  det	  bevisats	  hur	  
många	  sena	  vårflyttare	  och	  tidiga	  höstflyttare	  vi	  fångat.	  
Förutom	  att	  det	  är	  en	  viktig	  del	  till	  inkomstkälla,	  att	  kunna	  bedriva	  verksamhet	  på	  sommaren,	  så	  
kan	  vi	  se	  de	  år	  vi	  har	  haft	  tidig	  täckning	  på	  juli	  så	  fångar	  vi	  mer	  av	  tropikflyttarna.	  	  
	  
Arbetet	  
Det	  går	  inte	  att	  överskatta	  viket	  arbete	  som	  lags	  ned	  av	  Chris	  och	  Kay	  på	  stationen.	  Och	  
dessutom	  på	  ringmärkningen.	  	  
Det	  är	  krävande	  att	  under	  7,5	  månader	  bedriva	  ringmärkning	  dagligen.	  Det	  är	  extremt	  tidiga	  
morgnar	  och	  svårt	  att	  få	  ro	  på	  kvällar.	  	  
Det	  roliga	  gör	  man	  under	  6-‐7	  timmar	  på	  tidig	  morgon	  tills	  standard	  tiden	  är	  ute	  eller	  att	  man	  kör	  
på	  för	  att	  det	  finns	  fågel.	  
	  	  



Sedan	  är	  det	  andra	  uppgifter.	  Att	  data-‐lägga	  allt	  som	  märkts.	  Dokumentera	  väder,	  
nätmetertimmar.	  Artportalen	  skall	  ha	  sin	  rapport.	  Städa.	  Tvätta	  påsar.	  Klippa	  gräs.	  Klippa	  
buskar.	  	  
Allt	  detta	  har	  skötts	  med	  bravur	  av	  Chris	  och	  Kay.	  Men	  här	  finns	  det	  oändliga	  möjligheter	  att	  
bidra	  till	  stationsarbetet	  när	  man	  är	  på	  stationen.	  	  
Förutom	  att	  delta	  i	  de	  primära	  verksamheterna	  så	  kan	  man	  göra	  stora	  insatser	  att	  hjälp	  till	  med	  
sysslor.	  
Vi	  kan	  inte,	  och	  ska	  inte	  luta	  oss	  tillbaka	  och	  låta	  dem	  som	  är	  anställda/arvoderade	  göra	  allt	  
jobb.	  Välkomna	  ut	  på	  stationen.	  Boka	  sängplats.	  Ut	  och	  slit	  på	  uddar,	  i	  buskar	  och	  på	  rundorna.	  
	  
Se	  även	  den	  publicerade	  fulla	  rapporten	  av	  ringmärkarna	  2016	  nedan-‐	  
	  
Pelle	  Johansson	  
Ringmärkningsansvarig	  

	  
Sträcket	  
	  
Sträckskådandet	  på	  Landsort	  har	  minskat	  de	  senaste	  åren.	  	  
Varför	  är	  frågan	  vi	  ställer	  oss.	  
	  
Det	  är	  fortfarande	  en	  av	  de	  hetaste	  lokalerna	  i	  Sverige.	  Allt	  kan	  rasta	  och	  allt	  kan	  dra	  
förbi	  ön.	  
En	  del	  är	  kryssandet	  som	  gör	  att	  många	  inte	  vågar	  vara	  på	  en	  ö	  när	  det	  smäller	  till	  i	  
något	  hörn	  på	  fastlandet.	  En	  del	  förklaring.	  Med	  bättre	  täckning	  så	  är	  det	  lika	  gärna	  
Landsort	  söm	  larmar	  ut	  ”stänkarna”.	  Liten	  generationsfråga	  också.	  Våra	  ungdomar	  
börjar	  arbeta.	  Det	  visar	  sig	  att	  en	  av	  slitvargarna,	  Janne	  Ohlsson	  har	  flest	  övernattningar,	  
41	  st.	  Janne	  har	  förmånen	  att	  vara	  en	  pigg	  pensionär.	  
Faciliteterna	  på	  stationen	  har	  förbättrats	  radikalt.	  Vilket	  borde	  locka	  fler	  att	  lägga	  några	  
dagar	  på	  ön.	  
Men	  även	  sträcket	  behöver	  ha	  sin	  standardisering	  för	  att	  klara	  de	  vetenskapliga	  värdet.	  
Vi	  behöver	  fler	  ut	  på	  veckodagarna	  som	  kan	  räkna	  sträck	  från	  gryning	  till	  1100.	  Därför	  
är	  också	  lanerna	  att	  kunna	  arvodera	  sträckskådare	  i	  vårt	  projekt	  för	  att	  kunna	  täcka	  de	  
bästa	  sträckperioderna.	  
	  
Lite	  siffror	  från	  sträcket.	  
	  
Stora	  antal:	  
Kärrsnäppa	  1101	  ex,	  	   12	  juli	  
Vitkindad	  gås	  3000	  ex,	  	   8	  oktober	  
Prutgås	  3690	  ex,	  	   14	  oktober	  
Kricka	  1920	  ex,	  	   19	  augusti	  
Skrattmås	  943	  ex,	  	   19	  juli	  
	  
Roliga	  arter:	  
Praktejder,	  	   	   2	  april	  
Hökuggla,	  	   	   18	  september	  
Tuvsnäppa,	  	  	   13	  augusti	  
Gulhämpling,	  	   1	  maj	  
	  



Stationshuset	  
	  
2016	  startade	  Statens	  fastighetsverk	  (SFV)	  den	  upprustning	  som	  sedan	  många	  år	  väl	  
behövdes.	  
Efter	  att	  väntat	  i	  många	  år	  att	  göra	  något	  kom	  de	  igång	  hastigt	  och	  lustigt	  redan	  i	  januari	  
med	  renoveringen	  med	  att	  riva	  ytterpanel	  och	  rensa	  ut	  den	  lilla	  del	  av	  sågspånisolering	  
som	  fanns	  kvar.	  Det	  var	  lika	  mycket	  mus-‐lortar	  som	  spån.	  Nu	  är	  det	  vanlig	  isolering.	  
Den	  hastiga	  början	  tog	  styrelsen	  på	  sängen	  och	  vi	  hann	  inte	  påverka	  hur	  renoveringen	  
skulle	  utföras.	  Vi	  hoppas	  att	  det	  kommer	  att	  synas	  på	  sjunkande	  värmekostnader.	  
	  
De	  ruttna	  och	  dragiga	  fönstren,	  Som	  Mats	  Jansson	  ett	  par	  veckor	  innan	  SFV	  inledde	  
renoveringen	  räddade	  med	  bygg-‐plast	  och	  klenvirke	  för	  att	  fönster	  och	  rutor	  inte	  skulle	  
ramla	  ut.	  Efter	  att	  vi	  bevittnat	  den	  långsammaste	  renovering	  av	  ytterpanel	  och	  fönster	  
så	  försvann	  alla	  byggare	  i	  augusti.	  De	  fick	  ”kicken”	  av	  SFV.	  	  
Sedan	  dess	  står	  allt	  stilla.	  Förvaltaren	  sluta	  och	  någon	  ny	  ej	  utsedd.	  Löften	  om	  att	  
färdigställa	  innan	  årets	  slut	  hölls	  inte.	  
Så	  i	  pingisdelen	  är	  alla	  fönster	  plus	  fler	  är	  inte	  renoverade.	  Och	  ytterpanel	  och	  
fönsterfoder	  mm	  är	  inte	  klart.	  Och	  vi	  står	  utan	  någon	  motpart.	  
Men	  det	  som	  blev	  klart,	  och	  det	  var	  den	  del	  vi	  själva	  hade	  kontroll	  över,	  var	  Badrummet.	  
Handikappanpassad	  och	  med	  toalett.	  Efterlängtad	  i	  30	  år.	  Det	  blev	  avsevärt	  dyrare	  än	  
kalkylen,	  men	  klart	  och	  bra	  blev	  det.	  
Vi	  sak	  här	  också	  tacka	  Chris	  och	  Kay	  speciellt	  för	  det	  jobb	  de	  lade	  ned	  på	  att	  skrapa	  och	  
måla	  husgrund	  och	  badrummet.	  Jobb	  utöver	  det	  avtalade.	  Många	  timmar.	  
De	  fick	  stå	  ut	  med	  att	  vänta	  på	  det	  färdiga	  badrummet	  och	  med	  skivor	  istället	  för	  fönster.	  
Trots	  det	  höll	  de	  ut	  till	  snöstormen	  i	  början	  av	  november	  när	  de	  reste	  hem	  till	  Isle	  of	  
Man.	  
Vi	  hoppas	  verkligen	  att	  den	  nye	  förvaltaren	  på	  SFV	  tar	  tag	  i	  det	  vi	  har	  varit	  överens	  om	  
med	  den	  tidigare	  och	  att	  den	  utvändiga	  renoveringen	  skyndsamt	  slutförs.	  Samt	  att	  vi	  
kan	  gå	  vidare	  med	  att	  renovera	  kök	  och	  att	  el	  byts	  ut	  i	  huset.	  
	  
Mats	  Jansson	  
Husansvarig	  

	  



	  
	  
Guidning	  
I och med det faktum att föreningen detta år anställde Chris Sharpe (CSE) som guide mellan 
april – november blev guidningsverksamheten för 2016 mycket lyckad. Under årets lopp 
inleddes två nya projekt gällande guidningar: dels projektet att kunna ha personal ute under 
två hela säsonger för att bättre kunna täcka efterfrågningar på guidningar både under helg och 
vardagar. Dels ett projekt att utföra ”sommarföredrag” under senare hälften av juni samt hela 
juli månad. Hur dessa gick kan ni läsa mer om här nedan. För att kunna utföra dessa två 
projekt ansökte vi redan 2015 om pengar från skärgårdsanslaget som utfärdas av Stockholms 
läns landsting. Denna ansökan gick ut på att vi lade en viss summa pengar som landstinget 
sedan mötte med en lika stor summa pengar. Totalt beviljade de oss 50,000 sek (då det var 
den summa vi själva lagt) för att kunna anställa Chris och Kay att genomföra dessa projekt. I 
korta drag ledde en bättre täckning av guidningar till att antalet utförda guidningar ökade från 
9 utförda 2015, till 74 utförda 2016. Med andra ord en ökning på över 700 %. Bland de som 
guidades under året fanns både forskare från Uppsala universitet (i samband med ett projekt 
utfört åt Björn Olsen), medlemmar i Nobelstiftelsen samt flera fågelföreningar (StOF, SOF, 
NOF m.fl.). Vidare bidrog det faktum att ha en anställd guide till bättre kommunikation och 
organisation gällande bokningar och utförande av guidningar, och under årets lopp testades ett 
par olika idéer kring hur vi bättre kan utvidga undervisningsdelen av de guidningar som 
utförts. Totalt sett fick 404 vuxna och 27 barn lära sig mer om fågelflyttning och 
ringmärkning under året. 
”Drop-in” guidningar nytt för 2016 
Liksom tidigare år genomfördes förbokade guidningar under året. Dessa kunde dock 
genomföras till en mycket högre grad än tidigare år tack vare den goda täckningen av 
personal jämfört med tidigare. Nytt för 2016 var även ”Drop-in” guidningar. Dessa uppkom 
av en idé som spånats på redan 2015, vilket utgick ifrån att man förutom förbokade 
guidningar också hade en timmeslång öppen guidning på bestämda tider och dagar under en 
vecka och som inte krävde att man förbokade sig. På detta sätt hoppades man även kunna 
locka folk som inte hade hört om fågelstationen på förhand. Dessa ”Drop-in” guidningar hölls 
under 2016 under tisdagar och lördagar klockan 11:00 och visade sig vara mycket effektiva då 
de stod för en stor andel av de guidningar som hölls under 2016. ”Drop-in” guidningarna 
bidrog även till nya medlemmar och att många som tidigare inte haft vetskapen om Landsort 
fågelstations arbete fått en ökad förståelse för ringmärkning och fågelsforskning. 



Utöver dessa typer av guidningar inleddes 2016 ett samarbete med Landsorts vandrarhem där 
gäster som bodde på vandrarhemmet kunde boka in sig på guidningar genom Ann Stuxberg 
(delägare av Landsorts vandrarhem). På detta sätt nådde fågelstationen även ut till den 
potentiella marknaden av vandrarhemsgäster som inte visste om att Landsorts fågelstation 
fanns, samtidigt som det även gav en ekonomisk utdelning samt öppnade för vidare samarbete 
med folket som bor på ön i framtiden. 
Sommarföredrag 
Under sena juni och hela juli utfördes detta år ett experiment att utvidga 
guidningsverksamheten under sommaren genom att utföra ”sommarföredrag”. Dessa föredrag 
hölls inomhus (pingisrummet) av Chris Sharpe under eftermiddag/kväll och lade mer fokus på 
att berätta om ringmärkning och fågelforskning i stort. En projektor och en projektorsduk 
användes även för att visa bilder under föredragen.  
Även om idén uppskattades av öborna och även lockade ett par intresserade turister så blev 
tyvärr experimentet inte så lyckat. Det var få som besökte sommarföredragen och under juli 
var det flera fördrag som ställdes in då det inte dök upp folk. 
Summering av gudiningen 2016 
Guidningarna år 2016 genererade totalt 41,673 sek (inkluderat donationer på 2,893 sek). Detta 
var långt bättre än tidigare år och kunde även täcka merparten av personalkostnaden. Mest 
lyckat var de ”Drop-in” guidningar som såg till att locka en mycket stor andel av de 74 
grupper som guidades under året. Som en följd av detta kommer fortsatta ”Drop-in” 
guidningar att ske även 2017 med förhoppningar om att utvidga perioden för dessa (då de 
endast varade mellan slutet av maj-oktober 2016). Sommarföredragen, som inte gjorde lika 
bra ifrån sig som vi hoppades, kommer dock inte att fortsätta i den form som den framfördes 
2016. Istället finns förhoppningar om att den projektor och projektorsduk som införskaffades 
till projektet kan komma att användas till föredrag och kurser inom föreningen i framtiden. 
Under 2017 hoppas vi kunna utvidga guidningarna ännu mera. Det finns mycket bra potential 
då Chris och Kay kommer tillbaka även detta år för att fortsätta arbeta med samma delar som 
de jobbade med 2016. Planer finns även på att kunna utöka den pedagogiska delen av 
guidningarna och på så sätt även locka fler skolklasser ut till fågelstationen, något vi ser har 
en stor potential att kunna utökas. Vi hoppas på att guidningsåret 2017 kommer bli minst lika 
bra som 2016 och fortsätter att utvecklas positivt framöver. 

 Liam Martin 
Guidningsansvarig   

	  



	  
	  

	  
Chris	  Sharpe	  i	  ljus	  hatt.	  Stationschef	  och	  guide	  
	  
2016	  fick	  Landsorts	  Fågelstation	  Skärgårdsbidraget	  av	  Stockholms	  Län	  Landsting	  för	  att	  
informera	  om	  fåglar	  på	  Landsort.	  
	  
Genom	  skärgårdsbidraget	  plus	  bidrag	  från	  sponsorer	  och	  andra	  föreningar	  kunde	  vi	  
testa	  att	  ha	  verksamhet	  hela	  verksamhetsåret.	  Från	  april	  till	  november.	  Det	  var	  nytt	  för	  
oss	  att	  bedriva	  verksamhet	  under	  sommaren.	  	  
	  
Det	  som	  gjorde	  utfallet	  så	  lyckat	  var	  att	  vi	  då	  hade	  möjligheten	  att	  informera	  under	  
högsäsongen	  för	  turism	  på	  ön.	  Samt	  att	  vi	  hade	  bemanning	  under	  fåglarnas	  högsäsong	  
vår	  och	  höst	  som	  gjorde	  att	  vi	  drog	  ut	  grupper	  till	  ön	  under	  deras,	  öns	  lokala	  närings,	  
lågsäsong.	  Det	  innebar	  att	  vi	  kunde	  guida/förevisa/föreläsa	  för	  spontana	  grupper	  och	  
för	  ta	  emot	  grupper	  till	  planerade	  och	  förannonserade	  förevisningar.	  	  

	  
En	  av	  barngrupperna	  på	  vårsäsongen.	  	  
	  
	  Vi	  har	  under	  detta	  år	  gjort	  en	  massa	  erfarenheter	  som	  gör	  att	  vi	  kan	  förbättra	  och	  
utveckla	  vår	  samverkan	  med	  det	  lokala	  näringslivet	  på	  ön	  och	  hur	  vi	  ska	  möte	  grupper	  
på	  rätt	  tid	  med	  rätt	  tjänst.	  
	  
Tidigare	  har	  vi	  nått,	  under	  ett	  år,	  som	  mest	  118	  personer	  som	  deltagit	  i	  våra	  guidningar.	  
2016	  blev	  det	  431	  på	  totalt	  74	  tillfällen.	  Varav	  27	  barn.	  En	  stor	  framgång.	  	  
	  
På	  ön	  har	  fågelstationen	  varit	  det	  stora	  samtalsämnet	  bland	  fast	  boende	  och	  
sommargäster.	  	  



	  
Landsorts	  Fågelsförenings	  styrelse	  tackar	  för	  det	  viktiga	  bidraget	  från	  
Skärgårdsanslaget	  

Ringmärkningsrapport	  för	  Landsorts	  
fågelstation	  2016	  
Sammanställd	  av	  Chris	  Sharpe	  &	  Kay	  Collister	  på	  uppdrag	  av	  Landsorts	  fågelstation	  
Översatt	  av	  Gunilla	  Hjorth	  

Inledning	  
Innan	  vårt	  arbete	  inleddes	  bedrevs	  ringmärkning	  under	  totalt	  fem	  dagar	  i	  slutet	  av	  
mars-‐början	  av	  april.	  Efter	  vår	  ankomst	  till	  ön	  den	  3:	  e	  april	  ägnades	  följande	  dag	  åt	  att	  
sätta	  upp	  resten	  av	  näten	  i	  Bredmar.	  Vår	  ringmärkning	  startade	  den	  5	  april	  och	  fortsatte	  
fram	  till	  den	  3	  november.	  
	  
Förutom	  att	  hålla	  igång	  näten	  i	  Bredmar	  utförde	  vi	  en	  rad	  andra	  uppgifter	  som	  ingår	  i	  
driften	  av	  fågelstationen:	  

• Daglig	  inmatning	  av	  ringmärkningsdata	  i	  Fagel3	  samt	  månatlig	  uppdatering	  till	  
Ringmärkningscentralen.	  

• Daglig	  inmatning	  av	  fångstdata,	  fågelobsar	  etc.	  i	  Artportalen	  och	  dagbok.	  	  
• Uppdatera	  märksiffror	  och	  veckosammandrag	  på	  anslagstavlan	  nere	  vid	  vägen.	  
• 217	  holkar	  kontrollerades	  under	  våren	  och	  alla	  fågelungar	  -‐	  238	  st	  –	  ringmärktes.	  
• 42	  holkar	  tömdes	  under	  senhösten	  (alla	  hann	  inte	  tömmas	  då	  vi	  lämnade	  ön	  

tidigare	  än	  planerat)	  
• Tillämpa	  ett	  system	  för	  standardiserad	  ringmärkning	  för	  näten	  i	  Bredmar.	  
• Insamling	  av	  över	  400	  fästingar	  från	  fåglar	  på	  uppdrag	  av	  Uppsala	  universitet.	  
• Insamling	  av	  avföringsprov	  från	  blåhake,	  även	  det	  åt	  Uppsala	  universitet.	  
• Vi	  höll	  nätgator,	  stigar	  och	  gräsmattor	  framför	  fågelstationen	  i	  trim.	  
• Reparation	  och	  utbyte	  av	  spänger	  i	  Bredmar.	  
• Trimmade,	  tillsammans	  med	  frivilliga,	  nätgatorna	  på	  Södra	  vår	  och	  sensommar.	  
• Hjälpte	  till	  att	  sätta	  upp	  7	  nät	  på	  Södra.	  
• Ombygge	  av	  frö-‐automater.	  
• Rengöring	  och	  målning	  av	  fågelstationens	  yttre	  källarvägg	  av	  betong	  	  
• Designa	  och	  hjälpa	  till	  att	  bygga	  toalett	  och	  duschrum	  
• Tillverkning	  av	  ny	  skylt	  till	  fågelstationens	  yttervägg	  
• Normal	  städning	  av	  stationen,	  rengöring	  av	  fågelpåsar	  etc.	  
• Resa	  väggar	  i	  labbet,	  bygga	  förvaringshyllor	  och	  ordna	  reservbräder	  i	  verkstaden.	  
• Ta	  bort	  gamla	  bräder	  runt	  Bredmarsnäten,	  lagra	  vid	  stationen	  för	  bortskaffande.	  
• Rensa	  stationen	  på	  gammalt	  material	  på	  vår	  och	  höst	  för	  deponering	  på	  

"skräpbåten”.	  
• Sköta	  kassan	  på	  stationen	  och	  hålla	  koll	  på	  intäkter	  och	  utgifter.	  
• Säkerställa	  att	  övernattare	  betalt	  aktuell	  medlemsavgift.	  
• Hålla	  över	  55	  drop-‐in	  eller	  förbokade	  guidningar/föredrag	  till	  över	  430	  personer.	  
• Bistå	  vid	  utarbetandet	  av	  en	  omfattande	  medelsansökan	  till	  Leader-‐projektet.	  



• Undersöka	  ev.	  möjligheter	  till	  stöd	  från	  öborna	  och	  andra	  kontakter.	  
• Avge	  skriftliga	  rapporter	  till	  styrelsen	  om	  en	  rad	  aktiviteter	  såsom	  guidningar,	  

medlemskap,	  holkövervakning	  och	  standardiserad	  ringmärkning.	  
	  

Tack	  	  
till	  de	  många	  människor	  som	  gett	  oss	  hjälp,	  råd,	  vänskap	  och	  stöd	  under	  hela	  året.	  Här	  
ingår	  styrelsen,	  i	  synnerhet	  Pelle	  Johansson	  och	  Liam	  Martin,	  som	  var	  vanliga	  källor	  till	  
stöd	  och	  vägledning	  under	  hela	  vår	  vistelse.	  
	  
Många	  medlemmar	  hjälpte	  till	  med	  en	  rad	  uppgifter	  under	  året	  -‐	  för	  många	  att	  nämna	  
utan	  att	  riskera	  att	  missa	  någon	  -‐	  men	  uppgifterna	  inkluderar:	  tömma	  holkar	  innan	  
säsongsstarten,	  reparera	  spänger	  och	  linor	  till	  hissnäten,	  trimma	  nätgator	  och	  röja	  sly,	  
städa	  verkstaden,	  olja	  in	  utemöbler	  -‐	  de	  många	  uppgifter	  som	  behövs	  för	  att	  driva	  
anläggningen!	  Vårt	  jobb	  skulle	  ha	  varit	  svårare	  utan	  er	  hjälp.	  
	  
Öborna	  har	  varit	  viktiga	  för	  att	  göra	  vårt	  jobb	  som	  föreståndare/ringmärkare	  enklare	  
och	  vi	  vill	  framföra	  vårt	  personliga	  tack	  till	  var	  och	  en	  av	  dem	  för	  deras	  stöd.	  Alla	  vi	  
träffat	  har	  uppskattat	  de	  ansträngningar	  som	  görs	  för	  att	  förbättra	  arbetet	  och	  
fågelstationens	  status.	  Särskilt	  bör	  nämnas	  Claes	  Hultling	  och	  Per	  Lind	  som	  ägnade	  sin	  
tid	  och	  expertis	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  utveckla	  kontakter	  för	  framtiden.	  Tack	  också	  till	  Ann	  
Stuxberg	  för	  att	  hon	  styrt	  ett	  ökande	  antal	  vandrarhemsgäster	  till	  oss	  för	  guidningar.	  
	  
Tack	  också	  till	  Thord	  Fransson	  och	  Thomas	  Wenninger	  på	  Ringmärkningscentralen	  för	  
deras	  vägledning	  under	  säsongen	  och	  i	  synnerhet	  för	  helhjärtat	  stöd	  för	  införandet	  av	  
standardiserad	  ringmärkning.	  
	  
Två	  personer	  vill	  vi	  tacka	  särskilt.	  För	  det	  första	  Janne	  Ohlsson,	  som	  ofta	  bodde	  på	  
stationen.	  Det	  var	  alltid	  ett	  nöje	  att	  få	  SMS	  om	  att	  han	  var	  "på	  färjan"	  och	  han	  bidrog	  nog	  
mer	  än	  han	  vet	  om	  till	  vår	  glädje	  över	  tiden	  här.	  
	  
Slutligen	  skulle	  det	  vara	  otänkbart	  att	  inte	  ge	  ett	  särskilt	  tack	  till	  Tore	  Jakobsson.	  Utan	  
hans	  stöd	  och	  vänskap	  skulle	  vår	  vistelse	  ha	  varit	  hårdare	  och	  inte	  så	  rolig	  eller	  fylld	  
med	  humor!	  Från	  att	  hjälpa	  till	  med	  logistiken	  för	  att	  få	  mat,	  tillhandahålla	  lax,	  reda	  ut	  
datorproblem	  och	  hålla	  oss	  med	  kaffe	  till	  att	  varsla	  oss	  om	  väderförhållandena	  så	  vi	  
kunde	  komma	  iväg	  innan	  snön	  -‐	  vi	  skulle	  ha	  varit	  illa	  ute	  utan	  honom.	  Tack	  Tore,	  en	  
sann	  vän	  till	  oss	  båda	  och	  till	  fågelstationen.	  

Sammanfattning	  
Ringmärkningen	  inleddes	  vid	  Bredmar	  den	  26	  mars	  och	  upphörde	  den	  3	  november.	  
Tillsammans	  med	  resultaten	  från	  Södra,	  ringmärktes	  11	  631	  nya	  fåglar	  av	  86	  
arter/underarter	  (årsgenomsnitt	  7	  113	  av	  80	  arter).	  Detta	  är	  den	  näst	  högsta	  
totalsiffran	  någonsin	  (11	  901	  märktes	  år	  2014)	  och	  erhölls	  genom	  206	  dagar	  av	  
märkning	  (årsgenomsnitt	  118).	  Detta	  utgör	  den	  jämnaste	  märkningsansträngningen	  
som	  har	  gjorts	  sedan	  fågelstationen	  bildades	  1988.	  
	  



	  
	  
Diagram	  1	  -‐	  Årlig	  summa	  av	  ringmärkta	  fåglar	  1988-‐2016	  
Efter	  att	  den	  ordinarie	  ringmärkningen	  startat	  vid	  Bredmar	  den	  5	  april	  var	  det	  bara	  12	  
dagar	  då	  märkning	  inte	  kunde	  ske	  –	  i	  samtliga	  fall	  pga	  vädret	  -‐	  tills	  märkningen	  
avslutades	  den	  3	  november.	  	  
	  

	  
	  
	  
Diagram	  2	  visar	  procentandelen	  dagar	  då	  nät	  satt	  uppe	  under	  2016	  jämfört	  med	  
perioden	  1988-‐2015;	  Siffrorna	  gäller	  halva	  månader.	  
	  
”Våren"	  (tolkad	  som	  fram	  till	  slutet	  av	  juni)	  utmärkte	  sig	  med	  en	  period	  av	  mycket	  bra	  
väder	  i	  maj.	  Detta	  resulterade	  i	  att	  många	  flyttfåglar	  passerade	  över	  ön	  utan	  att	  stanna,	  
vilket	  gav	  en	  något	  lägre	  fångst	  än	  genomsnittet	  för	  månaden,	  trots	  att	  märkning	  
utfördes	  varje	  dag	  och	  med	  de	  flesta	  näten	  i	  drift.	  Trots	  en	  dålig	  maj	  blev	  vårsäsongen	  
den	  7:e	  bästa	  som	  noterats	  med	  2	  640	  nya	  märkta	  fåglar,	  jämfört	  med	  ett	  genomsnitt	  
sedan	  1988	  på	  bara	  1	  968.	  
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Jämförelse	  andel	  märkdagar	  per	  1/2	  månad	  mellan	  
1988-‐2015	  och	  2016	   88-‐15	  

2016	  



Den	  andra	  halvan	  av	  året	  började	  bra	  med	  juli,	  en	  månad	  då	  ringmärkningen	  har	  varit	  
sporadisk	  eller	  obefintlig	  de	  flesta	  tidigare	  år,	  till	  rekordsiffror,	  och	  fortsatte	  med	  
fångster	  i	  augusti-‐oktober	  långt	  över	  respektive	  månads	  medelvärden.	  Totalt	  fångades	  8	  
991	  fåglar	  under	  andra	  halvan	  av	  året,	  det	  andra	  bästa	  året	  hittills	  och	  att	  jämföra	  med	  
genomsnittet	  på	  5	  095	  sedan	  1988.	  Diagram	  3	  visar	  tydligt	  att	  fångsten	  den	  första	  
halvan	  av	  året	  var	  genomgående	  lägre	  än	  genomsnittet,	  medan	  siffrorna	  för	  juli	  till	  
oktober	  genomgående	  var	  högre	  än	  genomsnittet.	  
	  

	  
	  
Diagram	  3	  -‐	  Genomsnittlig	  fångst	  per	  halv	  månad	  2016	  jämfört	  med	  1988	  -‐	  2015.	  
Diagrammet	  visar	  tydligt	  att	  fångstsiffrorna	  det	  första	  halvåret	  var	  genomgående	  lägre	  
än	  genomsnittet	  medan	  de	  för	  månaderna	  juli	  till	  oktober	  genomgående	  var	  högre.	  
	  
Bilaga	  A	  innehåller	  detaljerade	  antal	  för	  varje	  art	  som	  fångats	  jämfört	  med	  tidigare	  år,	  
men	  i	  detta	  skede	  är	  det	  värt	  att	  notera	  att	  av	  de	  170	  arter/underarter	  som	  fångats	  
sedan	  1988	  blev	  2016	  rekordår	  för	  21	  av	  dem	  (12	  %)	  och	  tidigare	  toppsiffror	  
uppnåddes	  för	  ytterligare	  fem	  arter.	  Inga	  nya	  arter	  för	  fågelstationen	  fångades	  2016	  
men	  däremot	  två	  nya	  underarter;	  Vitstjärnig	  blåhake	  (Luscinia	  svecica	  cyanecula)	  och	  
stjärtmes-‐underarten	  Aegithalos	  caudatus	  europaeus.	  
	  
Ringmärkning	  på	  Södra	  ägde	  rum	  på	  endast	  sju	  datum	  i	  september	  och	  oktober,	  vilket	  
gav	  306	  fåglar,	  i	  genomsnitt	  44	  per	  dag	  jämfört	  med	  årsgenomsnittet	  55	  per	  dag	  i	  
Bredmar.	  
	  
Bilaga	  B	  visar	  det	  totala	  antalet	  fångster	  per	  art	  år	  2016,	  som	  visas	  i	  fallande	  siffror.	  
	  
Bilaga	  C	  visar	  de	  arter	  för	  vilka	  2016	  representerar	  ett	  rekordår.	  
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Månadsvisa	  sammanfattningar	  
Tabell	  1	  sammanfattar	  en	  mängd	  information	  för	  varje	  månad,	  inklusive	  mängden	  
ringmärkning.	  Observera	  att	  data	  för	  mars	  beräknas	  utifrån	  att	  säsongen	  börjar	  den	  26:e	  
mars	  (den	  första	  dagen	  som	  märkning	  ägde	  rum)	  samt	  att	  i	  november	  bygger	  
uppgifterna	  på	  att	  säsongen	  avslutas	  den	  3:e.	  Siffrorna	  i	  tabellen	  behandlar	  endast	  
Bredmar	  medan	  data	  för	  Södra	  ingår	  i	  den	  månadsvisa	  sammanfattningen.	  
	  

	  
	  
Tabell	  1	  Bredmar	  -‐	  Sammanfattning	  av	  fåglar	  per	  månad	  jämfört	  med	  
ringmärkningsansträngning	  
	  
Mars	  
Högst	  två	  nät	  öppnades	  vid	  fyra	  tillfällen	  mellan	  26	  och	  31.	  Noterbart	  var	  en	  hona	  
Svarthätta	  som	  fångade	  den	  28,	  den	  tidigaste	  fångstdagen	  för	  arten	  sedan	  stationen	  
grundades	  1988.	  
	  
April	  
Efter	  att	  2	  nät	  öppnats	  den	  2:a,	  under	  3,5	  timmar	  med	  sju	  fåglar	  av	  fem	  arter	  fångade,	  
var	  alla	  30	  näten	  i	  drift	  den	  5:e.	  Totalt	  fångades	  1	  028	  fåglar	  med	  fångster	  på	  över	  50	  ex	  
under	  6	  dagar	  och	  över	  100	  ex	  (151)	  den	  17:e.	  
	  
I	  höjdpunkterna	  ingår	  vårens	  första	  återvändande	  göktyta	  och	  lövsångare	  (båda	  den	  
17:e),	  sydnäktergal	  (21:a),	  en	  fantastisk	  hane	  halsbandsflugsnappare	  (29:e)	  samt	  en	  
svart	  rödstjärt	  den	  30:e.	  
	  
Maj	  
Från	  1:a	  maj	  hölls	  ett	  dagligt	  rekord	  för	  vindförhållanden,	  då	  sydost-‐sydvästlig	  lätt	  till	  
måttlig	  vind	  rådde	  fram	  till	  den	  10:e.	  Då	  kom	  en	  veckas	  nordostvindar	  från	  den	  11:e	  till	  
17:e;	  huvudsakligen	  lätt	  till	  måttlig	  men	  stark	  vind	  den	  16:e.	  En	  vecka	  av	  lätta	  till	  
måttliga	  sydvindar	  följde	  innan	  de	  vreds	  till	  nordost	  den	  24:e,	  med	  nordost	  till	  nordväst	  
måttliga	  till	  ibland	  mycket	  starka	  vindar	  fram	  till	  månadsskiftet.	  
	  
Totalt	  fångades	  1	  031	  nya	  fåglar	  av	  46	  arter.	  Trots	  att	  näten	  var	  uppe	  varje	  dag	  var	  
fångsterna	  låga,	  bara	  den	  14:e	  bästa	  maj	  sedan	  1988,	  endast	  fyra	  dagar	  med	  >50	  fåglar.	  
	  
Få	  noterbara	  fåglar;	  dock	  stationens	  första	  vitstjärniga	  blåhake	  (underarten	  cyanecula;	  
den	  8:e),	  en	  hona	  halsbandsflugsnappare	  (22:a)	  samt	  en	  busksångare	  den	  28:e.	  

No %
March 47 13 4 66.7 2 12 3.9 1 2
April 1028 38 27 90 3 168 6.1 28 6.2
May 1031 46 31 100 0 237 4.4 28 7.6
June 534 47 29 97 1 179 3 27 6.2
July 676 46 30 97 1 206 3.3 27 6.8
August 1119 41 29 94 2 193 58 22 6.6
September 2682 42 29 97 1 202 13.8 26 6.5
October 4148 45 26 84 5 169 24.6 14 5.6
November 60 14 1 33 2 4.8 12.6 13 4.8
Overall 11325 86 206 95 17 1371 8.3 21 5.8

Av.	  Ringing	  
hrs	  per	  day

Days	  
missed

Month
Days	  ringing Birds	  per	  

hour
Net	  Hrs

Species/	  
sub-‐sp

Birds
Av.	  nets	  	  
per	  day



	  
Juni	  
Nordost-‐	  till	  nordvästliga	  vindar,	  främst	  måttliga	  i	  styrka	  rådde	  från	  den	  1:a	  till	  12:e,	  
följt	  av	  måttliga	  till	  starka,	  huvudsakligen	  sydvästliga	  vindar	  fram	  till	  den	  24:e,	  därefter	  
varierade	  vindarna	  från	  ost,	  genom	  syd	  och	  till	  väst,	  och	  från	  svaga	  till	  starka	  fram	  till	  
månadsskiftet.	  Den	  18:e	  var	  det	  kraftigt	  regn	  hela	  dagen	  och	  detta	  var	  den	  första	  dagen	  
sedan	  5	  april	  som	  ingen	  ringmärkning	  var	  möjlig.	  
	  
Totalt	  534	  nya	  fåglar	  av	  47	  arter	  fångades,	  den	  näst	  högsta	  totalsiffran	  för	  juni.	  Endast	  
en	  dag	  (den	  2:a)	  ringmärktes	  över	  50	  fåglar,	  inklusive	  ungar	  i	  holkar.	  
	  
Den	  mest	  anmärkningsvärda	  fångsten	  kom	  den	  4:e,	  med	  en	  hane	  gulhämpling,	  och	  
dagen	  efter	  en	  hona;	  de	  andra	  resp.	  tredje	  exemplaren	  som	  fångats	  på	  stationen.	  Den	  
enda	  höksångaren	  för	  året	  fångades	  den	  6:e,	  följd	  av	  den	  enda	  lundsångaren	  den	  8:e.	  
Den	  andra	  större	  korsnäbben	  någonsin	  togs	  den	  13:e.	  
	  
Juli	  
Måttliga	  till	  starka	  sydväst-‐nordvästvindar	  dominerade	  månaden	  fram	  till	  den	  19:e,	  med	  
vinden	  från	  från	  öster	  den	  20:e	  innan	  den	  vreds	  till	  sydost-‐sydväst,	  huvudsakligen	  
måttlig,	  från	  den	  23:e	  till	  den	  28:e.	  Västliga	  till	  nordvästliga	  vindar	  rådde	  de	  sista	  tre	  
dagarna.	  
	  
676	  nya	  fåglar	  av	  46	  arter	  fångades	  under	  månaden,	  den	  högsta	  totala	  julisiffra	  som	  
uppnåtts	  någonsin,	  även	  om	  det	  bör	  noteras	  att	  detta	  är	  en	  månad	  då	  lite	  ringmärkning	  
historiskt	  har	  skett.	  Det	  blev	  inga	  dagar	  med	  över	  50	  fåglar	  under	  månaden.	  Juli	  blev	  
startskottet	  för	  en	  standardiserad	  drift	  av	  näten	  i	  Bredmar,	  där	  18	  nät	  klassats	  som	  
"Standard"	  och	  12	  som	  "icke-‐standard".	  
	  
Noterbara	  var	  den	  andra	  busksångaren	  för	  året	  (11:e),	  den	  första	  (och	  enda)	  hussvalan	  
(24:e)	  och	  tre	  gröngölingar;	  två	  den	  29:e	  och	  en	  till	  den	  30:e.	  
	  
Augusti	  
Starka	  väst-‐sydvästliga	  vindar	  dominerade	  under	  månadens	  första	  två	  veckor,	  fortsatt	  
stark	  men	  från	  nord-‐nordväst	  under	  några	  dagar.	  Därefter	  kom	  en	  stabil	  period	  på	  åtta	  
dagar	  med	  svaga	  sydvindar	  fram	  till	  den	  26:e	  medan	  starkare	  vindar	  från	  alla	  
väderstreck	  kännetecknade	  månades	  sista	  fem	  dagar.	  
	  
1	  119	  nya	  fåglar	  av	  41	  arter	  gav	  den	  näst	  högsta	  augustisiffran	  totalt	  för	  fågelstationen.	  
Det	  fanns	  nio	  dagar	  över	  50	  och	  en	  med	  över	  100	  fåglar	  (131	  st	  den	  17:e).	  
	  
I	  noterbara	  fångster	  ingår	  den	  enda	  gulärlan	  för	  året	  (14:e),	  två	  grässhoppsångare	  (14:e	  
och	  29:e)	  samt	  en	  tornfalk	  den	  15:e.	  
	  
September	  
Måttliga	  till	  starka	  syd-‐sydvästliga	  vindar	  de	  första	  15	  dagarna	  följdes	  av	  nio	  dagar	  med	  
övervägande	  svag	  till	  måttlig	  nordostvind,	  innan	  måttliga	  till	  mycket	  starka	  
sydvästvindar	  tog	  över	  den	  25:e,	  fram	  till	  slutet	  av	  månaden.	  
	  



I	  Bredmar	  fångades	  2	  628	  nya	  fåglar	  av	  42	  arter.	  På	  Södra	  fanns	  sju	  nät	  tillgängliga	  från	  
den	  11:e.	  De	  användes	  vid	  tre	  tillfällen	  under	  månaden,	  vilket	  gav	  126	  nya	  fåglar	  av	  15	  
arter.	  Alla	  sju	  näten	  var	  i	  drift	  i	  genomsnitt	  5,5	  timmar	  per	  dag	  vid	  dessa	  tillfällen,	  vilket	  
gav	  en	  genomsnittlig	  fångst	  av	  7,6	  fåglar	  per	  timme.	  
	  
Totalt	  fångades	  2	  808	  nya	  fåglar	  av	  42	  arter,	  den	  tredje	  högsta	  totala	  Septembersiffran	  
för	  stationen.	  Det	  fanns	  elva	  dagar	  med	  >50	  fåglar,	  tio	  med	  >100	  och	  två	  med	  >200	  samt	  
med	  250	  fåglar	  den	  14:e.	  
	  
En	  sen	  blåhake	  (15:e)	  var	  värd	  att	  notera,	  liksom	  att	  den	  första	  av	  månadens	  åtta	  
tajgasångare	  fångades	  samma	  dag.	  En	  stenknäck	  (23:e)	  var	  också	  anmärkningsvärd.	  
	  
Oktober	  
Starka	  till	  mycket	  starka	  nordostvindar	  från	  den	  2:a	  till	  14:e	  gav	  vika	  för	  ost-‐
sydvästvindar	  fram	  till	  den	  24:e,	  men	  de	  förblev	  starka-‐mycket	  starka	  månaden	  ut.	  I	  
själva	  verket	  höll	  vindstyrkan	  i	  sig	  under	  hela	  månaden,	  men	  från	  den	  26	  varierade	  
riktningen	  mellan	  sydväst	  och	  nordväst.	  
	  
Trots	  (eller	  kanske	  på	  grund	  av)	  den	  starka	  vinden	  fångades	  totalt	  4	  148	  nya	  fåglar	  av	  
45	  arter	  i	  Bredmar.	  31:a	  var	  den	  enda	  dagen	  det	  var	  tillräckligt	  lugnt	  för	  att	  öppna	  alla	  
30	  näten,	  men	  de	  fem	  vassnäten	  öppnades	  endast	  fem	  dagar	  under	  månaden.	  
	  
På	  Södra	  skedde	  ringmärkning	  bara	  på	  fyra	  datum,	  vilket	  gav	  180	  nya	  fåglar	  av	  16	  arter.	  
I	  genomsnitt	  drevs	  6	  nät	  per	  dag	  under	  i	  genomsnitt	  4,6	  timmar	  och	  en	  fångsttakt	  på	  9,7	  
fåglar	  per	  timme.	  
	  
Sammantaget	  fångades	  4	  328	  fåglar	  av	  45	  arter;	  den	  tredje	  högsta	  oktoberfångsten	  
överträffad	  endast	  2013	  och	  2014.	  Trots	  de	  kraftiga	  vindarna	  och	  begränsat	  antal	  nät	  i	  
drift	  uppnåddes	  höga	  dagliga	  fångster	  med	  två	  dagar	  >50	  fåglar,	  tretton	  >100,	  två	  >200,	  
två	  >300	  samt	  två	  >400.	  Det	  högsta	  antalet	  427	  togs	  den	  14:e.	  
	  
Det	  gjordes	  ett	  antal	  anmärkningsvärda	  fångster	  som	  började	  med	  en	  dvärgsparv	  (2:a),	  
följt	  av	  den	  nionde	  tajgasångaren	  för	  året	  (4:e)	  och	  en	  hornuggla	  den	  18:e.	  Efter	  en	  
lugnare	  period	  resulterade	  ett	  inflöde	  av	  sidensvans	  i	  att	  sju	  fångades	  den	  29:e.	  Men	  det	  
var	  månadens	  sista	  dag	  som	  producerade	  de	  bästa	  fåglarna;	  tre	  ex	  vardera	  av	  
vinterhämpling	  och	  skäggmes	  matchas	  mer	  än	  väl	  av	  en	  extremt	  sent	  sydnäktergal.	  
	  
November	  
Kuling	  den	  1:a	  och	  2:a	  innebar	  att	  ingen	  ringmärkning	  var	  möjlig.	  Säsongen	  avslutades	  
sedan	  med	  anti-‐klimax.	  Ringmärkningen	  hade	  planerats	  fortsätta	  till	  den	  13:e,	  men	  den	  
förestående	  ankomsten	  av	  kraftiga	  snöfall	  ledde	  till	  en	  sista-‐minuten-‐förändring	  av	  
planerna.	  Vi	  lämnade	  ön	  06:30	  den	  4:e,	  efter	  att	  vi	  bestämt	  oss	  för	  detta	  vid	  11:30	  den	  
3:e!	  Under	  tiden	  däremellan	  tvättades	  alla	  fågelpåsar	  och	  torkades,	  alla	  30	  näten	  på	  
Bredmar	  togs	  bort	  och	  lagrades,	  hela	  fågelstationen	  inklusive	  labbet	  rengjordes,	  
resplanerna	  ändrades	  och	  vi	  packade	  ihop!	  
	  
Sextio	  nya	  fåglar	  av	  14	  arter	  fångades.	  
	  
	  



Bilaga	  A	  

Systematisk	  sammanställning	  av	  fåglar	  ringmärkta	  på	  Landsort	  2016	  
För	  varje	  art	  anges	  svenska,	  engelska	  och	  vetenskapliga	  namn.	  För	  syftet	  med	  denna	  
rapport	  tolkas	  "våren"	  som	  perioden	  26	  mars	  -‐	  30	  Juni,	  medan	  "hösten"	  avser	  perioden	  
1	  juli-‐3	  november.	  
	  
En	  asterisk	  "*"	  bredvid	  artnamnet	  anger	  att	  årets	  samtliga	  fynd	  för	  denna	  art	  nämns	  i	  
texten.	  Siffran	  efter	  det	  vetenskapliga	  namnet	  anger	  antalet	  fångade	  2016	  medan	  
genomsnittet	  för	  perioden	  1988-‐2015	  visas	  inom	  parentes	  därefter.	  Notera	  att	  för	  arter	  
med	  låga	  fångstsiffror	  är	  jämförelser	  inte	  lika	  betydelsefulla	  som	  för	  arter	  där	  ett	  högre	  
årligt	  antal	  erhålls.	  
	  
Sparvhök	  	   Sparrowhawk	  	   (Accipiter	  nisus)	   9	   (7,2)	  
Bara	  nio	  sparvhökar	  under	  året;	  betydligt	  lägre	  än	  det	  bästa	  året	  med	  18	  ex	  (2014).	  
Efter	  första	  fågeln	  den	  17	  augusti	  kom	  ytterligare	  tre	  under	  månaden.	  Ovanligt	  nog	  var	  
alla	  fyra	  honor.	  Trots	  hyfsade	  mängder	  som	  passerade	  ön	  kunde	  bara	  fem	  fångas	  i	  
september,	  den	  första	  på	  den	  3:e	  och	  sista	  fågeln	  den	  24	  september.	  
	  
*Tornfalk	  	   Kestrel	  	   (Falco	  tinnunculus)	  	   1	  	   (0,2)	  	  
En	  enda	  fågel	  –	  en	  hona	  -‐	  fångades	  den	  15	  augusti.	  
	  
*Ringduva	  	   Woodpigeon	   (Columba	  palumbus)	  	   2	  	   (0,2)	  
Efter	  en	  ringduva	  den	  30	  juni	  fångades	  en	  andra	  fågel	  vid	  Södra	  den	  14	  oktober,	  men	  
den	  ringmärktes	  med	  Bredmar-‐ring	  och	  släpptes	  vid	  fågelstationen.	  
	  
*Gök	  	   Cuckoo	  	   (Cuculus	  canorus)	  	   4	  	   (0,4)	  
Ett	  rekordår	  för	  arten,	  som	  började	  med	  ett	  ex	  den	  22	  juli,	  en	  andra	  fågel	  den	  13	  augusti	  
samt	  ett	  ex	  på	  varandra	  dagarna	  4:e	  och	  5	  september.	  
	  
*Hornuggla	  	   Long-‐eared	  Owl	  	   (Asio	  otus)	  	   1	  	   (0,5)	  
Den	  första	  hornugglan	  sedan	  2011	  fångades	  i	  första	  södra	  nätet	  den	  18	  oktober.	  
	  
Göktyta	  	   Wryneck	  	   (Jynx	  torquilla)	  	   23	  	   (5,2)	  
Ett	  rekordår	  för	  arten.	  Efter	  enstaka	  fåglar	  den	  17:e	  och	  30	  april	  togs	  6	  ex	  under	  de	  
första	  sju	  dagarna	  i	  maj,	  och	  den	  sista	  fågeln	  den	  14:e	  maj.	  Efter	  en	  lucka	  över	  hela	  juni	  
fångades	  14	  ex	  i	  juli.	  13	  av	  dessa	  togs	  mellan	  3:e	  och	  20:e.	  De	  tre	  som	  fångas	  den	  3:e	  och	  
4:e	  var	  ännu	  inte	  fullvuxna.	  Den	  sista	  göktytan	  för	  året	  kom	  den	  29:e	  juli.	  
	  
*Gröngöling	  	   Green	  Woodpecker	  	   (Picus	  viridis)	  	   3	  	   (0,3)	  
Ett	  rekordår	  för	  arten.	  Fåglar	  hörda	  och	  sedda	  under	  juli	  väckte	  förhoppningar	  om	  att	  så	  
småningom	  hitta	  en	  i	  näten,	  men	  den	  29	  juli	  utmärktes	  med	  två	  i	  hissnätet	  samtidigt.	  
Följande	  dag	  fångades	  en	  tredje	  fågel,	  återigen	  i	  hissnätet.	  Därefter	  sågs/hördes	  en	  eller	  
flera	  fåglar,	  inklusive	  en	  med	  en	  ring	  på	  foten.	  
	  
Större	  hackspett	   Great	  Spotted	  Woodpecker	  	   (Dendrocopos	  major)	  	   19	  	   (7,3)	  

Efter	  första	  fågeln	  den	  9	  april,	  gav	  samma	  månad	  ytterligare	  elva	  ex,	  varav	  tre	  den	  13:e,	  
och	  den	  sista	  vårfågeln	  den	  3	  maj.	  Efter	  en	  lång	  lucka	  en	  fångades	  juvenil	  större	  



hackspett	  den	  24	  juli,	  följt	  av	  ytterligare	  en	  lucka	  med	  bara	  tre	  fåglar	  i	  september	  och	  två	  
i	  oktober,	  den	  sista	  fågeln	  den	  28:e.	  
	  	  	  
*Mindre	  hackspett	   Lesser	  Spotted	  Woodpecker	   (Dendrocopos	  minor)	   2	   (1,7)	  
Endast	  två	  fåglar	  för	  året,	  båda	  unga;	  den	  första	  togs	  18	  juli	  och	  den	  andra	  13	  oktober.	  
	  
Ladusvala	   Barn	  Swallow	   (Hirundo	  rustica)	   14	   (7,4)	  
Efter	  årets	  första	  den	  24	  maj	  fångades	  fem	  på	  4	  datum	  i	  juni	  och	  sju	  på	  fem	  datum	  i	  juli	  
innan	  den	  sista	  fågeln	  för	  året	  togs	  den	  31	  augusti,	  den	  enda	  ladusvalan	  för	  månaden.	  
	  
*Hussvala	   House	  Martin	   (Delichon	  urbicum)	   1	   (12,4)	  
Ett	  ex	  den	  24	  juli	  var	  den	  enda	  hussvalan	  för	  året.	  
	  
Trädpiplärka	   	  Tree	  Pipit	  	   (Anthus	  trivialis)	  	   12	  	   (10,3)	  
Efter	  ett	  ex	  den	  15	  maj	  -‐	  vårens	  enda	  notering	  -‐	  fångades	  två	  fåglar	  den	  15	  augusti	  med	  
fångster	  på	  ytterligare	  sju	  datum	  innan	  de	  två	  sista	  togs	  den	  12	  september.	  
	  
Ängspiplärka	   Meadow	  Pipit	   (Anthus	  pratensis)	   5	   (9,3)	  
Den	  8	  maj	  fångades	  våren	  enda	  ängspiplärka.	  Den	  första	  av	  endast	  fyra	  höstfåglar	  togs	  
den	  9	  juli	  (tidigaste	  höstfågeln),	  två	  i	  september	  och	  den	  sista	  fågeln	  den	  16	  oktober.	  
	  
*Gulärla	  	   Yellow	  Wagtail	  	   (Motacilla	  flava)	  	   1	  	   (0,6)	  
En	  fågel	  den	  14	  augusti	  var	  den	  enda	  gulärlan	  för	  året.	  
	  
Sädesärla	  	   White	  Wagtail	  	   (Motacilla	  alba)	  	   60	  	   (26,5)	  
En	  fågel	  den	  9	  april	  var	  den	  första	  för	  året	  och	  det	  tidigaste	  datumet	  för	  en	  vårfångst.	  
Sen	  kom	  fem	  ytterligare	  sädesärlor	  i	  april,	  fem	  i	  maj,	  16	  i	  juni	  och	  26	  i	  juli	  innan	  antalen	  
minskade	  till	  bara	  fem	  i	  augusti	  och	  två	  i	  september,	  med	  sista	  fågeln	  den	  24:e.	  
	  
*Sidensvans	  	   Waxwing	  	   (Bombycilla	  garrulus)	  	   39	  	   (15,9)	  
Fångades	  endast	  tre	  datum	  i	  slutet	  av	  oktober:	  sju	  ex	  (27:e),	  två	  (30:e)	  och	  30	  (31:a).	  
Många	  sidensvansar	  fanns	  på	  ön	  under	  den	  senare	  delen	  av	  månaden,	  uppskattningsvis	  
>500	  den	  4	  november.	  
	  
Gärdsmyg	  	   Wren	  	   (Troglodytes	  troglodytes)	  	   300	  	   (102,0)	  
Ett	  rekordår	  för	  arten;	  243	  ex	  år	  2000	  var	  det	  bästa	  dessförinnan.	  Från	  och	  med	  fyra	  
fåglar	  den	  5	  april	  togs	  totalt	  38	  gärdsmygar	  under	  vårperioden,	  följt	  av	  låga	  siffror	  under	  
juli	  och	  augusti.	  En	  märkbar	  ökning	  kom	  andra	  hälften	  av	  september	  till	  oktober,	  med	  
231	  ex	  under	  denna	  period,	  och	  de	  tre	  sista	  för	  året	  den	  3:e	  november.	  
	  
Järnsparv	  	   Dunnock	  	   (Prunella	  modularis)	  	   73	  	   (56,5)	  
Tre	  ex	  den	  30	  mars	  blev	  de	  första	  för	  året,	  följt	  av	  bra	  siffror	  i	  april	  (43)	  innan	  den	  sista	  
vårfågeln	  kom	  1	  maj.	  Efter	  en	  lång	  lucka	  fram	  till	  hösten	  fångades	  den	  första	  höstfågeln	  
den	  14	  september.	  Totalt	  togs	  13	  denna	  månad	  och	  ytterligare	  13	  i	  oktober,	  inklusive	  
den	  sista	  fågeln	  för	  året	  den	  30:e.	  
	  
Rödhake	  	   Robin	  	   (Erithacus	  rubecula)	  	   2	  142	  	   (959,2)	  



Efter	  fem	  fåglar	  i	  mars	  togs	  27	  fåglar	  den	  5	  april,	  vilket	  tyder	  på	  att	  vårflyttningen	  redan	  
var	  igång.	  Totala	  antalet	  på	  393	  i	  april	  visade	  en	  topp	  efter	  mitten	  av	  månaden	  med	  en	  
maximal	  vårfångst	  på	  72	  ex	  den	  17:e.	  Efter	  de	  två	  första	  veckorna	  i	  maj	  minskade	  
antalen	  till	  endast	  13	  ex	  de	  senaste	  två	  veckorna,	  15	  i	  juni	  och	  21	  i	  juli.	  Höstflyttningen	  
började	  långsamt	  från	  mitten	  av	  augusti	  innan	  872	  togs	  i	  september	  och	  611	  i	  oktober,	  
inklusive	  167	  den	  20:e.	  2016	  var	  ett	  rekordår	  för	  rödhake	  och	  passerade	  tidigare	  bästa	  
årssiffran	  1	  837	  år	  2014.	  
	  
Näktergal	  	   Thrush	  Nightingale	  	   (Luscinia	  luscinia)	  	   28	  	   (19,5)	  
Första	  för	  året	  togs	  den	  10	  maj	  med	  totalt	  17	  ex	  under	  månaden,	  inklusive	  tre	  den	  12:e.	  
Fem	  näktergalar	  togs	  i	  juni,	  den	  sista	  den	  21:a,	  följt	  av	  en	  lucka	  tills	  bara	  två	  togs	  i	  juli	  
(19:	  e	  och	  21:	  a)	  och	  fyra	  i	  augusti.	  Den	  sista	  för	  året	  kom	  den	  15.	  
	  
*Sydnäktergal	  	   Nightingale	  	   (Luscinia	  megarhynchos)	  	   2	  	   (0,1)	  
Fågelstationens	  fjärde	  och	  femte	  fångst	  av	  arten,	  efter	  två	  ex	  1990	  och	  ett	  ex	  2003.	  Den	  
första	  fångades	  den	  21	  april	  medan	  den	  andra	  fågeln	  kom	  extremt	  sent:	  den	  31	  oktober.	  
	  	  
Blåhake	  	   Bluethroat	  	   (Luscinia	  svecica)	  	   13	  	   (30,5)	  
De	  första	  fyra	  fåglarna	  togs	  den	  7	  maj	  och	  en	  hane	  av	  underarten	  cyanecula	  (vitstjärnig	  
blåhake)	  fångades	  följande	  dag;	  fågelstationens	  första	  ex.	  Maj	  gav	  elva	  av	  årets	  blåhakar,	  
alla	  inom	  perioden	  7	  –	  16.	  Endast	  två	  till	  fångades	  därefter;	  den	  25	  juni	  och	  den	  15	  
september.	  Avföringsprover	  togs	  från	  tio	  fåglar	  som	  vi	  avtalat	  med	  Uppsala	  universitet.	  
	  
*Svart	  rödstjärt	  	   Black	  Redstart	  	   (Phoenicurus	  ochruros)	  	   1	  	   (0,9)	  
Den	  30	  april	  fångades	  den	  enda	  svarta	  rödstjärten	  för	  året.	  
	  
Rödstjärt	  	   Redstart	  	   (Phoenicurus	  phoenicurus)	  	   94	  	   (101,6)	  
Den	  första	  av	  endast	  två	  aprilfåglar	  togs	  den	  20.	  I	  maj	  kom	  en	  toppen	  för	  vårflytten	  med	  
44	  ex,	  innan	  siffrorna	  sjönk	  snabbt	  till	  bara	  tre	  i	  juni.	  Höstflytten	  producerade	  endast	  45	  
fåglar;	  12	  i	  juli,	  16	  i	  augusti	  och	  17	  i	  första	  hälften	  av	  september,	  den	  sista	  fågeln	  den	  10.	  
	  
Buskskvätta	  	   Whinchat	  	   (Saxicola	  rubetra)	  	   7	  	   (16,5)	  
Endast	  sju	  buskskvättor	  för	  året,	  den	  första	  togs	  den	  11	  maj	  (en	  av	  tre	  för	  månaden)	  och	  
de	  enda	  vårfångsterna.	  Den	  första	  återflyttande	  fågeln	  kom	  sista	  dagen	  i	  juli,	  följd	  av	  ett	  
ex	  den	  17	  augusti.	  En	  fågel	  vardera	  den	  3	  och	  5	  september	  var	  de	  sista	  för	  året.	  
	  
Stenskvätta	  	   Wheatear	  	   (Oenanthe	  oenanthe)	  	   32	  	   (16,9)	  
Två	  stenskvättor	  den	  17	  april	  var	  de	  tidigaste	  som	  fångats	  vid	  fågelstationen.	  Ytterligare	  
sex	  fåglar	  togs	  samma	  månad,	  sju	  i	  maj	  åtta	  i	  juni	  och	  nio	  i	  juli.	  Den	  sista	  för	  året	  kom	  
den	  29	  i	  samma	  månad.	  
	  
Koltrast	  	   Blackbird	  	   (Turdus	  merula)	  	   184	  	   (100,5)	  
Ett	  rekordår	  för	  arten,	  totalt	  165	  ex,	  vilket	  slog	  det	  tidigare	  rekordet	  från	  2009.	  Efter	  två	  
fåglar	  den	  26:	  e	  mars	  fångades	  låga	  siffror	  under	  april-‐juni	  (10,	  11	  resp.	  9	  ex)	  före	  20	  i	  
juli	  men	  bara	  sju	  i	  augusti	  och	  åtta	  i	  september.	  Den	  huvudsakliga	  höströrelsen	  kom	  i	  
oktober	  med	  93	  för	  månaden,	  den	  högsta	  dagsfångsten	  15	  ex	  den	  26:e.	  Det	  fanns	  många	  
fåglar	  på	  ön	  3	  november,	  den	  sista	  dagen	  som	  ringmärkning	  ägde	  rum,	  med	  16	  fångade.	  
	  
	  



*Björktrast	  	   Fieldfare	  	   (Turdus	  pilaris)	  	   6	  	   (5,1)	  
Vårfångsten	  begränsades	  till	  bara	  två	  fåglar;	  den	  24	  april	  och	  12	  juni.	  11	  juli	  gav	  
ytterligare	  en	  fågel	  med	  en	  lång	  lucka	  tills	  två	  fångades	  den	  15	  oktober	  och	  den	  sista	  
fågeln	  för	  året	  den	  30	  i	  samma	  månad.	  
	  
Taltrast	  	   Song	  Thrush	  	   (Turdus	  philomelos)	  	   135	  	   (93,3)	  
Den	  första	  fågeln	  fångades	  den	  5:	  e	  april	  med	  totalt	  41	  för	  månaden,	  varav	  20	  fångades	  
den	  17:e,	  den	  enda	  dagen	  på	  året	  då	  tvåsiffriga	  tal	  nåddes	  och	  den	  högsta	  
vårdagsfångsten	  i	  fågelstationens	  historia.	  Majoriteten	  av	  de	  19	  fåglar	  som	  fångades	  i	  
maj	  togs	  under	  de	  första	  tre	  veckorna.	  Därefter	  sjönk	  siffrorna	  till	  bara	  två	  i	  juni	  (28	  och	  
29),	  en	  i	  juli	  (30:e)	  och	  fyra	  i	  augusti.	  September	  gav	  40	  fåglar,	  främst	  under	  andra	  
halvan	  av	  månaden.	  28	  fåglar	  togs	  i	  oktober,	  den	  sista	  i	  månaden	  (och	  för	  året)	  den	  26:e.	  
	  
Rödvingetrast	  	   Redwing	  	   (Turdus	  iliacus)	  	   8	  	   (24,0)	  
Två	  fåglar	  togs	  i	  april	  (17	  och	  25),	  vilka	  var	  de	  enda	  för	  våren.	  Inga	  ytterligare	  fåglar	  
fångades	  tills	  5	  oktober,	  med	  totalt	  sex	  fångade	  denna	  månad,	  den	  sista	  den	  26:e.	  
	  
*Gräshoppsångare	  	   Grasshopper	  Warbler	  	   (Locustella	  naevia)	  	   2	  	   (1,4)	  
Endast	  två	  fåglar	  i	  år,	  båda	  i	  augusti;	  den	  14:e	  och	  29:e.	  
	  
*Sävsångare	  	   Sedge	  Warbler	  	   (Acrocephalus	  schoenobaenus)	  	   6	  	   (12,9)	  
Tre	  fåglar	  på	  vårflytten	  den	  27	  och	  28	  maj	  samt	  21	  juni,	  vilka	  följdes	  av	  tre	  på	  
höstflytten,	  samtliga	  i	  augusti	  den	  12,	  19	  och	  20.	  
	  
*Busksångare	  	   Blyth’s	  Reed	  Warbler	  	   (Acrocephalus	  dumetorum)	  	   2	  	   (0,4)	  
En	  enda	  fågel	  den	  28	  maj	  var	  den	  näst	  tidigaste	  för	  fågelstationen	  (21	  maj	  2014	  var	  den	  
tidigaste).	  Ett	  ex	  den	  11	  juli	  var	  den	  andra	  och	  sista	  fångsten	  för	  året.	  
	  
Kärrsångare	  	   Marsh	  Warbler	  	   (Acrocephalus	  palustris)	  	   14	  	   (10,5)	  
Alla	  fåglar	  togs	  under	  första	  halvåret,	  med	  ett	  ex	  den	  20	  maj,	  ytterligare	  fyra	  ex	  samma	  
månad.	  Av	  nio	  fåglar	  i	  juni	  fångades	  tre	  den	  3:e,	  följt	  av	  enstaka	  fåglar	  på	  tre	  datum	  
innan	  de	  senaste	  tre	  togs	  den	  20.	  
	  
Rörsångare	  	   Reed	  Warbler	  	   (Acrocephalus	  scirpaceus)	  	   39	  	   (35,9)	  
De	  två	  första	  fåglarna	  togs	  relativt	  sent,	  den	  21	  maj,	  av	  totalt	  12	  i	  månaden.	  Tretton	  
fåglar	  på	  tio	  datum	  i	  juni	  avslutade	  vårflytten	  med	  en	  fågel	  den	  20.	  I	  juli	  fångades	  tre	  
rörsångare;	  en	  den	  23:e	  och	  två	  den	  sista	  dagen	  i	  månaden.	  Sex	  ex	  på	  fem	  dagar	  i	  augusti	  
följdes	  av	  fem	  i	  september,	  varav	  den	  sista	  fågeln	  den	  12:e.	  
	  
Härmsångare	  	   Icterine	  Warbler	  	   (Hippolais	  icterina)	  	   63	  	   (15,2)	  
Ett	  rekordår	  för	  arten	  (61	  togs	  år	  2014);	  noteringen	  belyser	  den	  tidiga	  starten	  för	  artens	  
höstflyttning.	  Efter	  ett	  ex	  den	  17	  maj	  kom	  ytterligare	  nio	  fåglar	  på	  fem	  datum	  i	  månaden,	  
varav	  tre	  den	  28:e.	  Efter	  7	  i	  juni	  kom	  37	  fåglar	  i	  juli,	  med	  början	  den	  6:e.	  Från	  mitten	  av	  
juli	  till	  månadens	  slut	  togs	  härmsångare	  nästan	  dagligen	  med	  en	  max-‐siffra	  på	  6	  den	  
16:e.	  Antalen	  sjönk	  snabbt	  därefter	  med	  nio	  i	  augusti,	  varav	  den	  sista	  togs	  den	  23:e.	  
	  
*Höksångare	  	   Barred	  Warbler	  	   (Sylvia	  nisoria)	  	   1	  	   (4,1)	  
Den	  enda	  höksångaren	  för	  året	  togs	  den	  6	  juni.	  
	  



Ärtsångare	  	   Lesser	  Whitethroat	  	   (Sylvia	  curruca)	  	   454	  	   (222,9)	  
Ett	  rekordår	  för	  ärtsångare;	  föregående	  högsta	  är	  408	  år	  2014.	  Den	  första	  av	  tre	  fåglar	  i	  
april	  togs	  den	  26:e,	  därefter	  fångades	  arten	  nästan	  dagligen	  i	  maj	  med	  103	  för	  månaden	  
och	  en	  högsta	  siffra	  på	  9	  den	  14:e.	  Det	  kom	  färre	  fåglar	  i	  juni	  med	  36	  under	  18	  dagar	  
innan	  de	  åter	  togs	  nästan	  dagligen	  i	  juli	  med	  88	  ex	  under	  27	  dagar.	  Augusti	  gav	  158	  
fåglar	  med	  toppsiffran	  23	  ex	  den	  17,	  medan	  den	  första	  halvan	  av	  september	  gav	  55	  av	  de	  
totalt	  62	  för	  månaden,	  den	  sista	  den	  30:e.	  Det	  kom	  sedan	  bara	  ett	  ex	  till	  under	  året,	  en	  
mycket	  sen	  fågel	  den	  31	  oktober.	  
	  
Törnsångare	  	   Common	  Whitethroat	  	   (Sylvia	  communis)	  	   115	  	   (84,3)	  
Efter	  en	  den	  8	  maj	  fångades	  totalt	  32	  under	  månaden,	  varav	  fyra	  den	  24:e.	  Juni	  gav	  20	  
fåglar	  på	  endast	  tio	  datum.	  Därefter	  togs	  21	  ex	  i	  juli	  innan	  återflytten	  nådde	  en	  topp	  
under	  augusti	  med	  41	  ex	  på	  21	  datum	  inklusive	  fem	  den	  sista	  dagen	  i	  månaden.	  Den	  
enda	  fågeln	  i	  september,	  som	  togs	  den	  13:e,	  var	  årets	  sista	  törnsångare.	  
	  
Trädgårdssångare	  	   Garden	  Warbler	  	   (Sylvia	  borin)	  	   95	  	   (71,4)	  
Den	  första	  för	  året	  togs	  den	  15	  maj,	  följd	  av	  ytterligare	  16	  fåglar	  för	  månaden,	  medan	  
däremot	  bara	  fyra	  fångades	  i	  juni,	  varav	  den	  sista	  kom	  den	  12:e.	  Endast	  sex	  
trädgårdssångare	  togs	  i	  juli	  -‐	  alla	  utom	  en	  i	  andra	  halvan	  av	  månaden	  -‐	  vilket	  inledde	  
återflytten.	  Toppen	  på	  denna	  nåddes	  i	  augusti	  med	  60	  fåglar	  på	  19	  datum,	  varav	  16	  den	  
19:e.	  Det	  kom	  sju	  fåglar	  i	  september	  innan	  den	  sista	  för	  året	  togs	  den	  2	  oktober.	  
	  
	  
Svarthätta	  	   Blackcap	  	   (Sylvia	  atricapilla)	  	   331	  	   (146,1)	  
En	  svarthätta	  den	  28	  mars	  var	  det	  tidigaste	  datumet	  någonsin	  för	  arten.	  Åtta	  fångades	  i	  
april,	  under	  den	  andra	  halvan	  av	  månaden.	  Vårflytten	  var	  knapp	  med	  bara	  17	  fåglar	  i	  
maj	  och	  sju	  i	  juni.	  Efter	  en	  fågel	  den	  9	  juli	  kom	  återflytten	  igång	  i	  mitten	  av	  månaden.	  95	  
ex	  kom	  i	  augusti	  med	  de	  flesta	  (89)	  under	  de	  sista	  två	  veckorna.	  Därefter	  steg	  siffran	  till	  
156	  i	  september	  innan	  den	  minskade	  i	  början	  av	  oktober	  med	  23	  fångade	  fåglar	  under	  
de	  första	  sju	  dagarna.	  Årets	  sista	  fågel	  togs	  den	  3	  november;	  den	  sista	  dagen	  som	  
ringmärkning	  ägde	  rum.	  
	  
*Lundsångare	  	   Greenish	  Warbler	  	   (Phylloscopus	  trochiloides)	  	   1	  	   (0,9)	  
En	  fågel	  den	  8	  juni	  årets	  enda	  lundsångare.	  
	  
*Taigasångare	  	   Yellow-‐browed	  Warbler	  	   (Phylloscopus	  inornatus)	  	   9	  	   (1,1)	  
Ett	  rekordår	  för	  arten:	  sex	  fåglar	  från	  2014	  överträffades,	  vilket	  återspeglar	  en	  
anmärkningsvärd	  tillströmning	  av	  arten	  i	  Västeuropa.	  Efter	  en	  första	  den	  15	  september	  
och	  en	  andra	  den	  19,	  gav	  de	  fem	  dagarna	  21	  till	  25	  en	  fågel	  per	  dag,	  med	  en	  ytterligare	  
den	  29	  innan	  den	  sista	  taigasångaren	  för	  året	  kom	  den	  4:	  e	  oktober.	  
	  
Grönsångare	  	   Wood	  Warbler	  	   (Phylloscopus	  sibilatrix)	  	   21	  	   (10,1)	  
Det	  fångades	  inga	  grönsångare	  på	  våren,	  utan	  den	  första	  för	  året	  togs	  den	  29	  juli,	  det	  
enda	  exemplaret	  för	  den	  månaden.	  Augusti	  gav	  huvuddelen	  av	  fåglarna	  –	  14,	  varav	  fyra	  
togs	  den	  15:e.	  Alla	  de	  sex	  fåglarna	  i	  september	  kom	  under	  första	  halvan,	  med	  de	  sista	  
fyra	  exen	  den	  15:e;	  det	  sista	  för	  året.	  
	  
	  
Gransångare	  	   Chiffchaff	  	   (Phylloscopus	  collybita)	  	   242	  	   (46,6)	  



Rekordåret	  för	  arten	  inleddes	  den	  5	  april	  och	  arten	  fångades	  därefter	  nästan	  dagligen	  
från	  mitten	  av	  månaden	  för	  att	  ge	  en	  totalsiffra	  för	  april	  på	  77.	  Därefter	  togs	  55	  under	  
maj	  med	  tio	  den	  1:a,	  men	  gransångare	  fångades	  mindre	  ofta	  allteftersom	  månaden	  
fortskred.	  Efter	  bara	  åtta	  i	  juni	  kom	  det	  inga	  fåglar	  i	  juli	  och	  endast	  en	  i	  augusti	  (den	  6:e).	  
Sedan	  togs	  50	  i	  september,	  med	  ökande	  antal	  från	  mitten	  av	  månaden.	  De	  tre	  första	  
veckorna	  i	  oktober	  stod	  för	  alla	  fåglar	  för	  månaden,	  52	  totalt	  med	  18	  den	  2:a	  och	  de	  tre	  
sista	  fåglarna	  den	  20:e.	  
	  
*Östlig	  gransångare	  	   Chiffchaff	  	   (Phylloscopus	  c.	  abietinus)	  	   1	  	   (28,1)	  
En	  individ	  av	  underarten	  fångades	  den	  10	  oktober.	  
	  
Lövsångare	  	   Willow	  Warbler	  	   (Phylloscopus	  trochilus)	  	   867	  	   (727,1)	  
Efter	  en	  den	  18	  april	  (den	  näst	  tidigaste	  fångsten	  för	  arten)	  togs	  ytterligare	  33	  fåglar	  
under	  månaden,	  med	  17	  den	  29:e.	  Maj	  gav	  243	  fåglar	  med	  höga	  antal	  på	  20	  ex	  den	  14:e	  
och	  17:e	  innan	  siffrorna	  sjönk	  mot	  månadens	  slut.	  Det	  kom	  bara	  13	  fåglar	  på	  elva	  datum	  
i	  juni,	  innan	  arten	  fångades	  nästan	  dagligen	  efter	  den	  första	  veckan	  i	  juli,	  med	  totalt	  85	  
för	  månaden.	  Augusti	  var	  den	  tätaste	  månaden	  med	  317	  fåglar	  varav	  72	  den	  17:e.	  Den	  5	  
september	  gav	  33	  av	  månadens	  totalt	  173	  fåglar,	  med	  minskande	  siffror	  mot	  slutet	  av	  
månaden	  och	  två	  på	  den	  2	  oktober	  vilka	  blev	  de	  sista	  för	  året.	  
	  
Kungsfågel	  	   Goldcrest	  	   (Regulus	  regulus)	  	   1594	  	   (1817,1)	  
Ett	  sämre	  än	  genomsnittligt	  år	  som	  inleddes	  med	  34	  den	  5	  april,	  vilket	  tyder	  på	  att	  de	  
första	  dagarna	  av	  vårflytten	  missades.	  De	  flesta	  av	  april	  månads	  195	  fåglar	  fångades	  
under	  de	  första	  tre	  veckorna,	  med	  bara	  tio	  fåglar	  i	  maj,	  den	  sista	  den	  13:e.	  Det	  kom	  inga	  
ytterligare	  fåglar	  tills	  den	  första	  av	  sju	  för	  augusti	  togs	  den	  17.	  Fångsterna	  kom	  dagligen	  
i	  september	  från	  den	  3:e	  och	  framåt	  med	  sammanlagt	  619	  ex	  och	  det	  höga	  antalet	  på	  70	  
den	  24:e.	  Av	  oktobers	  763	  fåglar	  hade	  enbart	  två	  datum	  över	  100	  ex	  (den	  2:a	  och	  3:e)	  
med	  133	  respektive	  103	  fåglar.	  De	  sista	  två	  fåglarna	  för	  året	  togs	  den	  31	  oktober.	  
	  
Grå	  flugsnappare	  	   Spotted	  Flycatcher	  	   (Muscicapa	  striata)	  	   58	  	   (51,4)	  
De	  första	  två	  av	  tio	  fåglar	  i	  maj	  fångades	  den	  22,	  ett	  relativt	  sent	  datum	  för	  första	  
fångsten;	  därefter	  bara	  tre	  fåglar	  i	  juni	  och	  två	  i	  juli.	  Återflytten	  blev	  tydligare	  i	  augusti	  
med	  27	  ex,	  främst	  från	  de	  sista	  två	  veckorna,	  med	  den	  sista	  av	  septembers	  16	  fåglar	  den	  
22.	  
	  
Mindre	  flugsnappare	  	   Red-‐breasted	  Flycatcher	  	   (Ficedula	  parva)	  	   10	  	   (5,9)	  
Efter	  två	  vårfåglar	  den	  20	  maj	  och	  2	  juni	  togs	  inga	  ytterligare	  fram	  till	  två	  den	  9	  
september	  den	  första	  av	  sju	  för	  månaden.	  Den	  sista	  fågeln	  för	  året	  kom	  den	  19	  oktober,	  
det	  senaste	  datum	  som	  registrerats	  vid	  fågelstationen.	  
	  
*Halsbandsflugsnappare	  	   Collared	  Flycatcher	  	   (Ficedula	  albicollis)	  	   2	  	   (1,1)	  
En	  vuxen	  hane	  den	  29	  april	  var	  årets	  första	  och	  näst	  tidigast	  för	  fågelstationen.	  Därefter	  
togs	  en	  den	  24	  April	  1993.	  Den	  enda	  andra	  noteringen	  var	  av	  en	  hona	  den	  22	  maj.	  
	  
Svartvit	  flugsnappare	  	   Pied	  Flycatcher	  	   (Ficedula	  hypoleuca)	  	   74	  	   (50,8)	  
En	  fågel	  den	  12	  maj	  var	  den	  första	  för	  året	  och	  den	  första	  av	  tolv	  för	  månaden.	  I	  juni	  
ringmärktes	  en	  hona	  på	  boet	  den	  3:e	  och	  sju	  ungar	  på	  samma	  rede	  den	  21:a.	  Dessa	  var	  
de	  enda	  fåglarna	  för	  månaden.	  Augusti	  stod	  för	  merparten	  av	  de	  svartvita	  flugsnapparna	  



med	  52	  ex	  under	  fjorton	  datum	  som	  börjar	  med	  en	  på	  5:e	  och	  det	  höga	  antalet	  av	  26	  den	  
21.	  Enstaka	  fåglar	  den	  3	  och	  5	  september	  var	  de	  sista	  fåglarna	  för	  året.	  
	  
*Skäggmes	  	   Bearded	  Tit	  	   (Panurus	  biarmicus)	  	   3	  	   (3,6)	  
Tre	  fåglar	  den	  31	  oktober	  var	  årets	  enda.	  
	  
Stjärtmes	  	   Long-‐tailed	  Tit	   (Aegothalos	  caudatus)	  	   287	  	   (56,7)	  
Ett	  rekordår	  för	  stjärtmes,	  där	  alla	  fåglar	  fångades	  under	  tjugo	  dagar	  i	  oktober,	  med	  
först	  fem	  den	  2:a,	  hela	  33	  den	  11:e	  och	  de	  sista	  25	  fåglarna	  den	  31:a.	  Två	  fåglar	  av	  
underarten	  europaeus	  fångades	  den	  13:e.	  
	  
Entita	  	   Marsh	  Tit	  	   (Poecile	  palustris)	  	   12	  	   (7,6)	  
En	  enda	  fågel	  togs	  den	  9	  april,	  varefter	  fyra	  ungar	  ringmärktes	  i	  boet	  den	  3	  juni.	  Alla	  fyra	  
fångades	  senare	  under	  säsongen	  i	  nät.	  Ytterligare	  sex	  	  som	  togs	  mellan	  20	  och	  25	  juni	  
var	  de	  näst	  sista	  för	  året	  medan	  den	  sista	  togs	  den	  22	  augusti.	  
	  
*Svartmes	  	   Coal	  Tit	  	   (Periparus	  ater)	  	   6	  	   (37,6)	  
Bara	  sex	  fåglar	  under	  året,	  som	  började	  med	  en	  på	  Södra	  den	  25	  september,	  tre	  den	  3	  
oktober	  och	  två	  den	  14	  oktober,	  varav	  en	  på	  Södra.	  
	  
Blåmes	  	   Blue	  Tit	  	   (Cyanistes	  caeruleus)	  	   423	  	   (242,6)	  
Efter	  tre	  i	  mars	  och	  ytterligare	  tre	  i	  april	  togs	  inga	  ytterligare	  fåglar	  tills	  nio	  resp.	  åtta	  
ungar	  ringmärktes	  i	  holk	  den	  2	  och	  10	  juni,	  av	  de	  totalt	  29	  för	  månaden.	  20	  togs	  i	  juli	  och	  
bara	  sex	  i	  augusti.	  September	  gav	  169	  fåglar,	  med	  ökande	  siffror	  från	  mitten	  av	  månaden	  
och	  en	  topp	  på	  38	  ex	  den	  22.	  Oktober	  gav	  fåglar	  nästan	  dagligen	  med	  en	  topp	  på	  28	  den	  
26:e	  och	  	  totalt	  191	  under	  månaden.	  Den	  sista	  för	  året	  kom	  den	  3	  november.	  
	  
Talgoxe	  	   Great	  Tit	  	   (Parus	  major)	  	   549	  	   (188,3)	  
Ett	  rekordår	  för	  talgoxe,	  som	  passerade	  2006	  års	  siffra	  på	  380	  med	  169	  ex.	  Utan	  tvekan	  
bidrog	  ringmärkningen	  av	  156	  ungar	  i	  holk	  till	  detta.	  Efter	  tio	  i	  mars	  och	  ytterligare	  14	  i	  
april	  togs	  totalt	  43	  maj	  varav	  41	  ungar	  i	  bo.	  I	  den	  totala	  junisiffran	  på	  166	  ingick	  också	  
115	  ungar	  i	  bo.	  Fångstsiffrorna	  i	  juli	  och	  augusti	  var	  24	  respektive	  15	  för	  att	  sedan	  öka	  
till	  57	  för	  september.	  215	  fångades	  i	  oktober	  med	  en	  topp	  på	  21	  den	  10:e.	  De	  sista	  fem	  
fåglarna	  togs	  den	  3:e	  november.	  
	  
Nötväcka	  	   Nuthatch	  	   (Sitta	  europaea)	  	   10	  	   (4,4)	  
Bara	  tio	  fåglar	  för	  året,	  varav	  nio	  togs	  under	  sju	  dagar	  mellan	  7	  och	  22	  juni.	  Den	  sista	  
fågeln	  för	  året	  kom	  den	  1	  juli.	  
	  
Trädkrypare	  	   Treecreeper	  	   (Certhia	  familiaris)	  	   172	  	   (77,5)	  
Efter	  en	  den	  6	  april	  fångades	  bara	  fem	  i	  juni,	  två	  i	  juli	  och	  en	  den	  23	  augusti.	  September	  
markerade	  starten	  för	  höststräcket	  med	  18	  fåglar,	  alla	  utom	  en	  i	  den	  andra	  halvan	  av	  
månaden,	  varav	  sju	  den	  23.	  Trädkrypare	  fångades	  de	  flesta	  dagarna	  i	  oktober	  med	  totalt	  
144	  för	  månaden,	  med	  18	  vardera	  på	  datumen	  13,	  14	  och	  17.	  Den	  sista	  fågeln	  för	  året	  
togs	  den	  3:e	  november.	  
	  
Törnskata	  	   Red-‐backed	  Shrike	  	   (Lanius	  collurio)	  	   78	  	   (45,1)	  
Efter	  en	  första	  törnskata	  den	  12	  maj	  fångades	  17	  ex	  under	  månaden,	  varav	  sex	  den	  27.	  
Endast	  en	  fågel	  togs	  i	  juni	  (3:e).	  Av	  sju	  ex	  i	  juli,	  fångades	  enstaka	  individer	  på	  var	  och	  en	  



av	  de	  sista	  fem	  dagarna	  i	  månaden.	  Augusti	  gav	  52	  fåglar,	  koncentrerade	  runt	  mitten	  av	  
månaden	  med	  nio	  den	  12:e.	  Den	  sista	  törnskatan	  för	  året	  var	  också	  den	  enda	  för	  
september	  (5:e).	  
	  
*Varfågel	  	   Great	  Grey	  Shrike	  	   (Lanius	  excubitor)	  	   2	  	   (1,5)	  
Endast	  två	  varfåglar	  togs	  under	  året,	  en	  den	  21	  och	  en	  den	  26	  oktober.	  
	  
*Skata	  	   Magpie	  	   (Pica	  pica)	  	   4	  	   (0,7)	  
Ett	  rekordår	  för	  skata	  med	  totalt	  fyra	  fångster	  som	  gjordes	  den	  15	  april,	  29	  juni	  samt	  3	  
och	  28	  juli.	  
	  
*Kaja	  	   Jackdaw	  	   (Corvus	  monedula)	  	   6	  	   (0,1)	  
Eftersom	  endast	  två	  kajor	  tidigare	  fångats	  på	  stationen	  (2012	  och	  2015)	  utgjorde	  sex	  
fåglar	  en	  betydande	  ökning.	  Tre	  fångades	  under	  den	  första	  halvan	  av	  året:	  15	  april,	  9	  maj	  
och	  24	  juni.	  Därefter	  gjordes	  fångster	  på	  ytterligare	  två	  datum	  med	  två	  ex	  den	  6	  juli	  och	  
ett	  den	  25:	  e	  juli.	  
	  
Stare	  	   Starling	  	   (Sturnus	  vulgaris)	  	   68	  	   (18,3)	  
Två	  starar	  i	  april	  den	  12:e	  och	  21:a	  följdes	  av	  totalt	  56	  ex	  i	  maj,	  varav	  48	  var	  ungar	  som	  
märktes	  i	  holkar.	  Fyra	  av	  ungarna	  återfångades	  senare	  i	  nät.	  Efter	  sju	  ex	  i	  juni	  kom	  två	  
den	  2	  juli.	  Nästa	  fågel	  som	  var	  den	  sista	  för	  året	  togs	  den	  sista	  ringmärkningsdagen	  den	  
3	  november.	  
	  
Pilfink	  	   Tree	  Sparrow	  	   (Passer	  montanus)	  	   122	  	   (20,3)	  
Ett	  rekordår	  för	  pilfink;	  tidigare	  bästa	  året	  var	  2014	  med	  117	  ex.	  Enstaka	  fåglar	  den	  31	  
mars	  och	  23	  april	  var	  de	  enda	  fram	  till	  att	  två	  ungar	  ringmärktes	  i	  en	  holk	  den	  31	  maj,	  
vilka	  båda	  senare	  återfångades	  i	  nät.	  Efter	  fyra	  i	  juni	  ökade	  antalet	  i	  juli	  till	  att	  ge	  totalt	  
42	  ex	  för	  månaden.	  66	  ex	  togs	  i	  augusti,	  varav	  tolv	  den	  20:e.	  Tre	  ex	  fångades	  under	  var	  
och	  en	  av	  månaderna	  september	  och	  oktober;	  den	  sista	  för	  året	  togs	  den	  24:e.	  
	  
Bofink	  	   Chaffinch	  	   (Fringilla	  coelebs)	  	   235	  	   (147,6)	  
Efter	  elva	  fåglar	  i	  mars	  fångades	  arten	  regelbundet	  i	  låga	  antal	  för	  att	  ge	  totalt	  51	  ex	  för	  
april,	  vilket	  minskade	  till	  23	  i	  maj	  då	  vårflyttningen	  var	  klar.	  Siffrorna	  var	  fortsatt	  låga	  
från	  juni	  till	  augusti	  med	  17,	  12	  respektive	  10	  ex.	  Bofinkarna	  kom	  mer	  regelbundet	  i	  
september	  (49	  ex),	  där	  13	  ex	  den	  10:e	  utgjorde	  toppen.	  Oktober	  gav	  62	  fåglar,	  med	  en	  
topp	  på	  15	  den	  24:e,	  som	  bara	  blev	  den	  andra	  dagen	  då	  tvåsiffriga	  antal	  uppnåddes.	  De	  
sista	  fåglarna	  för	  året	  blev	  två	  ex	  den	  31	  oktober.	  
	  
Bergfink	  	   Brambling	  	   (Fringilla	  montifringilla)	  	   40	  	   (43,6)	  
En	  fågel	  den	  28	  mars	  var	  det	  tidigaste	  märkdatumet	  för	  bergfink	  sedan	  mätningarna	  
började.	  Sju	  fåglar	  på	  fyra	  datum	  under	  april	  föregick	  en	  lång	  lucka	  i	  registret	  innan	  den	  
första	  återflyttande	  fågeln	  fångades	  den	  22	  september;	  den	  enda	  bergfinken	  för	  
månaden.	  Majoriteten	  av	  fångsterna	  gjordes	  i	  oktober	  med	  totalt	  29	  fåglar	  innan	  de	  två	  
sista	  fångades	  den	  3	  november.	  
	  
*Gulhämpling	  	   Serin	  	   (Serinus	  Serinus)	  	   2	  	   (0,04)	  
Den	  enda	  tidigare	  fångsten	  av	  gulhämpling	  gjordes	  den	  29	  april	  2002,	  så	  två	  fåglar	  på	  
varandra	  följande	  datum	  i	  juni	  var	  anmärkningsvärt,	  med	  en	  hane	  fångad	  den	  4:e	  och	  en	  



hona	  följande	  dag.	  Dessa	  två	  fåglar	  blev	  kvar	  på	  ön	  under	  en	  tid,	  och	  en	  väl	  utvecklad	  
ruvfläck	  på	  honan	  tyder	  på	  ett	  troligt	  häckningsförsök.	  
	  
Grönfink	  	   Greenfinch	  	   (Carduelis	  chloris)	  	   325	  	   (234,9)	  
Efter	  fyra	  ex	  i	  mars	  fortsatte	  låga	  antal	  att	  fångas,	  med	  bara	  åtta	  i	  april	  och	  16	  i	  maj,	  
varav	  den	  första	  ungfågeln	  för	  året	  märktes	  den	  10:e.	  Totalt	  40	  ex	  i	  juni	  föregick	  
talrikare	  fångster	  juli	  med	  97	  fåglar	  under	  26	  dagar.	  Siffran	  minskade	  till	  52	  i	  augusti	  
med	  en	  topp	  på	  18	  ex	  den	  5:e.	  Ovanligt	  nog	  fångades	  inga	  grönfinkar	  i	  september,	  men	  
oktobertotalen	  på	  105	  ex	  toppades	  i	  mitten	  av	  månaden	  med	  14	  ex	  den	  15:e.	  De	  sista	  tre	  
fåglarna	  togs	  den	  3	  november.	  
	  
Steglits	  	   Goldfinch	  	   (Carduelis	  carduelis)	  	   17	  	   (3,0)	  
Fyra	  ex	  i	  april	  åtföljdes	  av	  endast	  två	  i	  maj;	  de	  enda	  vårfåglarna.	  Siffrorna	  kulminerade	  i	  
juli,	  då	  åtta	  ex	  fångades,	  huvudsakligen	  unga.	  Endast	  två	  steglitser	  togs	  i	  augusti	  (1:a)	  
och	  den	  sista	  fågeln	  för	  året	  togs	  den	  21	  oktober.	  
	  
Grönsiska	  	   Siskin	  	   (Carduelis	  spinus)	  	   1208	  	   (120,1)	  
Ett	  rekordår,	  som	  lätt	  passerade	  den	  tidigare	  högsta	  totalsiffran	  för	  grönsiska	  på	  717	  ex	  
år	  1994.	  Efter	  den	  första	  fågeln	  den	  28	  mars	  togs	  27	  ex	  i	  april,	  inklusive	  tio	  den	  29:e.	  Två	  
fåglar	  den	  1	  maj	  var	  de	  sista	  för	  våren.	  Inga	  ytterligare	  fåglar	  fångades	  fram	  tills	  två	  togs	  
den	  31	  augusti.	  Grönsiskor	  fångades	  mer	  regelbundet	  efter	  mitten	  av	  september,	  med	  
totalt	  349	  för	  månaden	  inklusive	  82	  den	  26:e.	  Tre	  100+	  dagar	  kom	  i	  oktober,	  den	  högsta	  
på	  204	  ex	  den	  13:e	  bidrog	  till	  totalt	  823	  för	  månaden.	  Årets	  sista	  fyra	  fåglar	  togs	  den	  3:e	  
november.	  
	  
Hämpling	  	   Linnet	  	   (Carduelis	  cannabina)	  	   90	  	   (12,4)	  
Ett	  rekordår,	  som	  passerade	  de	  33	  hämplingar	  som	  uppnåddes	  under	  2008	  och	  2015.	  
Den	  första	  för	  året	  togs	  den	  18	  april,	  en	  av	  sju	  för	  månaden.	  Därefter	  togs	  16	  ex	  i	  maj	  
innan	  den	  första	  ungfågeln	  för	  året	  fångades	  den	  8	  juni.	  Fångsterna	  blev	  mer	  
regelbundna	  från	  mitten	  av	  månaden	  med	  en	  totalsiffra	  för	  juni	  på	  24	  ex.	  De	  39	  fåglarna	  
i	  juli	  var	  utspridda	  under	  månaden	  men	  antalet	  minskade	  kraftigt	  till	  bara	  fyra	  i	  augusti	  
med	  den	  sista	  fågeln	  för	  året	  fångad	  den	  5:e.	  
	  
*Vinterhämpling	  	   Twite	  	   (Carduelis	  flavirostris)	  	   3	  	   (1,5)	  
Endast	  tre	  vinterhämplingar	  fångades	  under	  året,	  samtliga	  den	  31	  oktober.	  
	  
Gråsiska	  	   Redpoll	  	   (Carduelis	  flammea)	  	   280	  	   (169,7)	  
Den	  enda	  fångsten	  under	  första	  halvan	  av	  året	  kom	  den	  9	  juni.	  Därefter	  togs	  ett	  ex	  den	  
25	  juli,	  med	  ingen	  fler	  förrän	  den	  andra	  hälften	  av	  september,	  då	  två	  togs.	  Oktober	  stod	  
för	  260	  fåglar,	  med	  en	  topp	  i	  mitten	  av	  månaden	  på	  85	  ex	  den	  14:e.	  De	  sista	  för	  året	  blev	  
16	  ex	  den	  3:	  e	  november.	  
	  
Nordlig	  gråsiska	  	   Mealy	  Redpoll	  	   (Carduelis	  f.	  flammea)	  	   42	  	   (124,4)	  
Efter	  bara	  en	  vårfågel	  den	  8	  juni	  gjordes	  inga	  ytterligare	  fångster	  fram	  tills	  ett	  ex	  togs	  i	  
september	  (20:e).	  Oktober	  stod	  för	  39	  fåglar,	  främst	  kring	  mitten	  av	  månaden,	  varav	  sju	  
den	  17:e	  blev	  toppen	  för	  månaden.	  Den	  sista	  fågeln	  för	  året	  fångades	  den	  3	  november.	  
	  
Brunsiska	  	   Lesser	  Redpoll	  	   (Carduelis	  f.	  Cabaret)	  	   65	  	   (122,6)	  



Ett	  ex	  vardera	  den	  10	  april	  och	  11	  juni	  var	  de	  enda	  vårfångsterna	  av	  brunsiska.	  
Ytterligare	  ett	  ex	  togs	  den	  26	  juli,	  sedan	  kom	  en	  lucka	  tills	  de	  två	  första	  fåglarna	  av	  totalt	  
sex	  i	  september	  fångades	  den	  14:e.	  Oktober	  gav	  54	  fåglar	  under	  tretton	  datum,	  med	  
tvåsiffriga	  antal	  på	  endast	  två	  datum:	  elva	  ex	  den	  14:e	  och	  tio	  den	  15:e.	  De	  sista	  två	  
fåglarna	  för	  året	  togs	  den	  3:e	  november.	  
	  
*Större	  korsnäbb	  	   Parrot	  Crossbill	  	   (Loxia	  pytyopsittacus)	  	   1	  	   (0,04)	  
En	  enda	  större	  korsnäbb	  den	  13	  juni	  blev	  den	  andra	  för	  fågelstationen,	  då	  den	  första	  
togs	  den	  14	  oktober	  1990.	  
	  
Rosenfink	  	   Scarlet	  Rosefinch	  	   (Carpodacus	  eryhrinus)	  	   20	  	   (16,3)	  
Det	  fångades	  två	  rosenfinkar	  i	  maj,	  varav	  den	  första	  den	  20:e.	  Åtta	  ex	  togs	  i	  juni	  och	  fyra	  
i	  juli,	  inklusive	  säsongens	  första	  flygga	  unge	  de	  22:a.	  Efter	  fyra	  i	  augusti	  gjordes	  bara	  en	  
ytterligare	  fångst:	  ett	  ex	  den	  4	  september.	  
	  
Domherre	  	   Bullfinch	  	   (Pyrrhula	  pyrrhula)	  	   239	  	   (49,1)	  
Ett	  bra	  år	  för	  arten,	  näst	  efter	  1994	  då	  249	  fångades.	  Det	  gjordes	  bara	  två	  vårfångster,	  
med	  ett	  ex	  vardera	  den	  5	  och	  10	  april.	  Alla	  andra	  domherrar	  togs	  i	  oktober,	  237	  ex	  totalt,	  
med	  en	  topp	  i	  mitten	  av	  månaden	  på	  40	  ex	  den	  16:e	  och	  39	  ex	  nästa	  dag.	  De	  sista	  
fåglarna	  för	  året	  var	  sju	  som	  togs	  den	  31	  oktober.	  
	  
*Stenknäck	  	   Hawfinch	  	   (Coccothraustes	  coccothraustes)	  	   1	  	   (0,5)	  
Ett	  ex	  den	  23	  september	  var	  den	  enda	  stenknäcken	  för	  året.	  
	  
Gulsparv	  	   Yellowhammer	  	   (Emberiza	  citrinella)	  	   59	  	   (59,9)	  
Vårsiffrorna	  var	  låga	  med	  bara	  tre	  gulsparvar	  i	  mars,	  tre	  igen	  i	  april	  och	  endast	  två	  i	  maj.	  
Efter	  den	  första	  flygga	  ungen	  den	  10:e,	  uppgick	  junisiffrorna	  till	  sex	  ex.	  De	  ökade	  
därefter	  till	  19	  i	  juli,	  främst	  ungfåglar.	  Efter	  nio	  ex	  i	  augusti	  togs	  inga	  i	  september,	  men	  
17	  ex	  i	  oktober,	  inklusive	  en	  topp	  på	  sex	  den	  13	  och	  de	  tre	  sista	  för	  året	  den	  26.	  
	  
*Dvärgsparv	  	   Little	  Bunting	  	   (Emberiza	  pusilla)	  	   1	  	   (0,1)	  
En	  enda	  dvärgsparven	  togs	  den	  2	  oktober	  vilket	  var	  den	  tredje	  fångsten	  för	  stationen,	  
med	  den	  senaste	  fångade	  den	  11	  maj	  2013.	  
	  
Sävsparv	  	   Reed	  Bunting	  	   (Emberiza	  schoeniclus)	  	   39	  	   (82,3)	  
Efter	  ett	  ex	  den	  28	  mars,	  togs	  ytterligare	  en	  fågel	  i	  mars,	  innan	  nästa	  ex	  togs	  den	  15	  april.	  
Nio	  ex	  togs	  i	  maj,	  det	  sista	  för	  våren	  den	  20:e.	  Därefter	  gjordes	  inga	  ytterligare	  fångster	  
fram	  till	  den	  enda	  sävsparven	  för	  juli	  den	  2:a.	  Sedan	  kom	  en	  lucka	  tills	  den	  enda	  
septemberfångsten	  gjordes	  den	  18	  september.	  Starka	  oktobervindar	  gjorde	  att	  
vassnäten	  inte	  kunde	  hållas	  helt	  öppna	  annat	  än	  på	  två	  datum,	  2:a	  och	  31:a.	  Det	  tidigare	  
av	  dessa	  datum	  stod	  för	  sex	  av	  månadens	  elva	  fåglar,	  medan	  den	  sista	  fågeln	  för	  året	  
togs	  den	  17:e.	  Utan	  tvekan	  hade	  oförmågan	  att	  hålla	  vassnäten	  öppna	  en	  betydande	  
inverkan	  på	  antalet	  sävsparvar	  fångade	  i	  oktober.	  
	   	  



Bilaga	  B	  
Tabell	  med	  fåglar	  som	  fångats	  på	  Landsort	  2016;	  antal	  per	  art	  visas	  i	  fallande	  ordning.	  
	  

Rödhake Robin 2142 
Kungsfågel Goldcrest 1594 
Grönsiska Siskin 1208 
Lövsångare Willow Warbler 867 
Talgoxe Great Tit 549 
Ärtsångare Lesser Whitethroat 454 
Blåmes Blue Tit 423 
Svarthätta Blackcap 331 
Grönfink Greenfinch 325 
Gärdsmyg Wren 300 
Stjärtmes Long-tailed Tit 285 
Gråsiska Common Redpoll 280 
Gransångare Chiffchaff 242 
Domherre Bullfinch 239 
Bofink Chaffinch 235 
Koltrast Blackbird 184 
Trädkrypare Treecreeper 172 
Taltrast Song Thrush 135 
Pilfink Tree Sparrow 122 
Törnsångare Whitethroat 115 
Trädgårdssångare Garden Warbler 95 
Rödstjärt Redstart 94 
Hämpling Linnet 90 
Törnskata Red-backed Shrike 78 
Svartvit flugsnappare Pied Flycatcher 74 
Järnsparv Dunnock 73 
Stare Starling 68 
Gråsiska cabaret Common Redpoll cabaret 65 
Härmsångare Icterine Warbler 63 
Sädesärla White Wagtail 60 
Gulsparv Yellowhammer 59 
Grå flugsnappare Spotted Flycatcher 58 
Gråsiska flammea Common Redpoll flammea 42 
Bergfink Brambling 40 
Sävsparv Reed Bunting 39 
Rörsångare Reed Warbler 39 
Sidensvans Waxwing 39 
Stenskvätta Wheatear 32 
Näktergal Thrush Nightingale 28 
Göktyta Wryneck 23 
Grönsångare Wood Warbler 21 
Rosenfink Common Rosefinch 20 
Större hackspett Great Spotted Woodpecker 19 
Steglits Goldfinch 17 
Kärrsångare Marsh Warbler 14 
Ladusvala Swallow 14 
Blåhake Bluethroat 12 
Entita Marsh Tit 12 
Trädpiplärka Tree Pipit 12 
Nötväcka Nuthatch 10 
Mindre Flugsnappare Red-breasted Flycatcher 10 
Sparvhök Sparrowhawk 9 



Taigasångare Yellow-browed Warbler 9 
Rödvingetrast Redwing 8 
Buskvätta Whinchat 7 
Svartmes Coal Tit 6 
Björktrast Fieldfare 6 
Kaja Jackdaw 6 
Sävsångare Sedge Warbler 6 
Ängspiplärka Meadow Pipit 5 
Gök Cuckoo 4 
Skata Magpie 4 
Skäggmes Bearded Tit 3 
Gröngöling Green Woodpecker 3 
Vinterhämpling Twite 3 
Busksångare Blyth's Reed Warbler 2 
Halsbandsflugsnappare Collared Flycatcher 2 
Gräshoppsångare Grasshopper Warbler 2 
Varfågel Great Grey Shrike 2 
Mindre Hackspett Lesser Spotted Woodpecker 2 
Stjärtmes europaeus Long-tailed Tit europaeus 2 
Sydnäktergal Nightingale 2 
Gulhämpling Serin 2 
Ringduva Woodpigeon 2 
Höksångare Barred Warbler 1 
Svart rödstjärt Black Redstart 1 
Blåhake cyanecula Bluethroat cyanecula 1 
Gransångare abietinus Chiffchaff abietinus 1 
Lundsångare Greenish Warbler 1 
Stenknäck Hawfinch 1 
Hussvala House Martin 1 
Tornfalk Kestrel 1 
Dvärgsparv Little Bunting 1 
Hornuggla Long-eared Owl 1 
Större korsnäbb Parrot Crossbill 1 
Gulärla Yellow Wagtail 1 

	  
	   	  



Bilaga	  C	  
Tabell	  med	  arter	  för	  vilka	  2016	  var	  ett	  rekordår	  
	  

Artnamn Engelskt namn Tidigare 
bästa år 

Tidigare 
högsta antal  2016 

  Antal 2016 som 
överskrider 

tidigare årsbästa 

Gök Cuckoo   2013 3 4 1 
Göktyta Wryneck  2005 16 23 7 
Gröngöling Green Woodpecker   1 in 8 years 1 3 2 
Sädesärla White Wagtail  2014 58 60 2 
Gärdsmyg Wren  2000 243 300 57 
Rödhake Robin  2014 1837 2142 305 
Blåhake cyanecula Bluethroat   First in 2016 0 1 1 
Koltrast Blackbird   2009 165 184 19 
Härmsångare Icterine Warbler   2014 61 63 2 
Ärtsångare Lesser Whitethroat   2014 408 454 46 
Taigasångare Yellow-browed Warbler   2014 6 9 3 
Gransångare Chiffchaff   2010 151 242 91 
Stjärtmes Long-tailed Tit 2010 & 2014 234 285 51 
Stjärtmes europeaus Long-tailed Tit First in 2016 0 2 2 
Talgoxe Great Tit   2006 380 549 169 
Skata Magpie   2012 3 4 1 
Kaja Jackdaw 2012 & 2015 1 6 5 
Pilfink Tree Sparrow  2014 117 122 5 
Gulhämpling Serin   2002 1 2 1 
Grönsiska Siskin   1994 717 1208 491 
Hämpling Linnet   2008 33 90 57 
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