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Ringmärkningen vid Tåkern 2005
Lars Gezelius
Årets märksiffror blev något över genomsnittet för stationens 41:åriga ringmärkningshistoria. Det blev två ny märkarter, liksom flera årsrekord. Ett nytt spännande
projekt startades. Syftet var att försöka oss på fångst av dvärgbeckasin. Denna idé
testades vid Glänås och blev en formidabel dundersuccé.

Totalt ringmärktes 3598 fåglar av inte mindre än
66 arter. Sedan starten 1964 har nu drygt 84000
fåglar av 149 arter märkts i Fältstationens regi.
Varfågel och skräntärna blev nya märkarter för
stationen och det blev årsrekord för grågås, dvärgbeckasin (23!), fisktärna, gärdsmyg och svartvit
flugsnappare! Skräntärnorna märkes, efter samråd
med Ringmärkningscentralen, i Gryts skärgård.
Bland ovanliga märkarter kan nämnas trana (stationens andra), dvärgbeckasin, svarttärna. 1043
fåglar märktes av Göran Bergengren, de flesta vid
Slästorp, Boxholms kommun, bl.a. kattuggla, fiskgjuse, tornfalk, st. hackspett, göktyta samt många
mesar, finkar, siskor och sparvar. Två gråsiskor
bestämdes till rasen brunsiska, C.f. cabaret
Märkning av boungar
Under året märktes 1367 boungar av 27 arter,
vilket är det i särklass högsta antalet boungar
märkta i fältstationens 41-åriga märkhistoria.
Arbetet koncentrerades som vanligt på måsar
och holkhäckande arter i år kompletterat med en
storartad insats av Janusz Stepniewski som märkte
ett stort antal skäggmesungar (259 ex). Skrattmås
och fisktärna märktes i relativt stor omfattning
och även svarttärna kom med i märkprotokollen
med tre ungar. Märkning av boungar i holkar
resulterade i 637 ex. Flest även i år blev det av
svartvit flugsnappare med 272 ungar märkta. Höga
antal blev det för stare (108) och göktyta (10).
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Arter som märktes i något mindre omfattning
än normalt var talgoxe och blåmes.
Höstmärkning i vassen
Fångstinsatsen vid Renstad kanal 1 juli till 2
november resulterade i 2675 nättimmar varav
2481 föll inom ramen för den standardiserade
vassmärkningen (1 juli - 8 oktober). Antalet nättimmar (standard) var i juli 605, i augusti 904, i
september 936 och i oktober 36. Det är lite fler
nättimmar än tidigare år, särskilt i september. Vad
gäller trender uttryckt som antalet fåglar märkta
per nättimme (inom standardmärkningen) kan

Figur 1. Antal nättimmar vid den standardiserade fångsten vid Renstad kanal 2005.
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Vid Glänås fångades hela 23 dvärgbeckasiner under hösten.
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Figur 2. Antal fångade dvärgbeckasiner vid Glänås under september-oktober 2005-06.
vi konstatera att rörsångaren fångades i de lägsta
antalen sedan starten 1991. Även sävsångaren
fångades i låga antal, sex per 100 nättimmar,
mot i medeltal 13 tidigare år. De tropikflyttande
sångarna hade alltså ett dåligt år medan den
kortdistansflyttande sävsparven fångades med
sex fåglar per 100 nättimmar, vilket är något över
genomsnittet för tidigare år.
Skäggmes och dvärgbeckasin
Totalt märktes 170 flygga skäggmesar detta år,
de flesta vid den standardiserade fångsten vid
Renstad kanal. Det är en minskning jämfört med
de två föregående höstarna. Mellan 1993 och
-94 skedde en kraftig minskning och därefter har
populationen legat på en lägre nivå och fluktuerat.
Medelfångsten 1995-2004 är 33 fåglar per 100
nättimmar i september-oktober, så årets antal på
14 skäggmesar per 100 nättimmar ligger klart
under genomsnittet.
Under denna höst startades ett nytt projekt
initierat av Christer Elderud. Idén var att testa
om det skulle gå att fånga dvärgbeckasin under
kvällstimmarna vid den nyrestaurerade ytan precis öster om Glänås fågeltorn. Christer hade väl
sina aningar eftersom han var med på "den tiden
det begav sig" då stationens märkplats låg just
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här vid Glänås. Åren 1964-1966 fångades fyra
dvärgbeckasiner vilka var de enda som fångats
fram till detta år. Fångst bedrevs från 10 september
till 30 oktober under totalt 15 kvällar. 4-5 vadarnät
sattes upp på de gyttjeblöta madpartierna nära
strandlinjen. Näten var uppe från skymningen till
en bit in på kvällen - i vissa fall långt in på natten.
Resultatet överaskade väl de flesta. Det fångades
dvärgbeckasin under 12 av dessa kvällar och totalsumman slutade på 23 st. Kanske är det svenskt
rekord för en höst? De flesta fångades strax efter
mörkrets inbrott. Under dessa kvällar fångades
endast tre enkelbeckasiner! Är dvärgbeckasinen
så vanlig? Det känns som det var en nyhet för
oss alla. Konstigt nog blev det bara en kontroll
av en tidigare märkt dvärgbeckasin under hela
fångstperioden. Det verkas vara stor omsättning på
fåglar på denna lilla rastplats. Fångsten inklusive
hösten 2006 visas i figur 2. Sträcktoppen verkar
ligga kring första veckan i oktober.
Återfynd och kontroller
Hittills har 15 främmande återfynd/kontroller
rapporterats under året; bl.a. en dvärgbeckasin till
Frankrike, sävsparv till Tyskland, en sävsångare till
Kroatien och en trastsångare till Belgien. Notabelt
är det låga antalet återfynd av rörsångare.

Tabell 1. Antalet ringmärkta fåglar 2005. Inom parentes anges hur många som var boungar.
Grågås Anser anser
24
Brun kärrhök Circus aeruginosus
3
Fiskgjuse Pandion haliaetus
1
Tornfalk Falco tinnunculus
2
Trana Grus grus
1
Tofsvipa Vanellus vanellus
8
Kärrsnäppa Calidris alpina
5
Dvärgbeckasin Lymnocryptes min. 23
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 3
Skrattmås Larus ridibundus
154
Skräntärna Sterna caspia
37
Fisktärna Sterna hirundo
124
Svarttärna Chlidonias niger
3
Kattuggla Strix aluco
1
Göktyta Jynx torquilla
10
St. hackspett Dendrocopos major
3
Ladusvala Hirundo rustica
1
Sädesärla Motacilla alba
5
Sidensvans Bombycilla garrulus
33
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 20
Järnsparv Prunella modularis
1
Rödhake Erithacus rubecula
26
Näktergal Luscinia luscinia
1
Blåhake Luscinia svecica
1
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 1
Koltrast Turdus merula
10
Björktrast Turdus pilaris
4
Taltrast Turdus philomelos
2
Rödvingetrast Turdus iliacus
2
Gräshoppssångare Locustella naevia 1
Vassångare Locustella luscinioides
1
Sävsångare Acrocephalus schoenob. 163
Kärrsångare A. palustris
11
Rörsångare A. scirpaceus
577

(24)
(2)
(1)
(2)
(1)
(8)

(154)
(37)
(124)
(3)
(10)
(1)

(1)
(6)
(38)

Trastsångare A. arundinaceus
38 (36)
Ärtsångare Sylvia curruca
2
Törnsångare Sylvia communis
8 (5)
Trädgårdssångare Sylvia borin
4
Svarthätta Sylvia atricapilla
5
Lövsångare Phylloscopus trochilus 85 (8)
Grå flugsnappare Muscicapa striata 5 (4)
Svartvit flug. Ficedula hypoleuca 295 (272)
Skäggmes Panurus biarmicus
429 (259)
Stjärtmes Aegithalos caudatus
11
Entita Parus palustris
25
Talltita Parus montanus
9
Tofsmes Parus cristatus
3
Svartmes Parus ater
22 (9)
Blåmes Parus caeruleus
273 (98)
Talgoxe Parus major
329 (122)
Nötväcka Sitta europaea
15 (5)
Trädkrypare Certhia familiaris
4
Varfågel Lanius excubitor
1
Skata Pica pica
2 (2)
Stare Sturnus vulgaris
109 (108)
Gråsparv Passer domesticus
8 (5)
Pilfink Passer montanus
41 (12)
Bofink Fringilla coelebs
22
Bergfink Fringilla montifringilla
5
Grönfink Carduelis chloris
293
Steglits Carduelis carduelis
2
Grönsiska Carduelis spinus
35
Brunsiska Carduelis f. cabaret
2
Domherre Pyrrhula pyrrhula
2
Gulsparv Emberiza citrinella
64
Sävsparv Emberiza schoeniclus
188 (8)
Summa:
3598(1367)
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Karl-Martin Axelsson är en snabb 400-meterslöpare och belöningen i detta fall var stationens andra märkta trana genom åren.
I sammanställningen nedan presenteras årets
återfynd utanför Tåkern och kontroller av ej
Tåkernmärkta fåglar. I listan finns alla återfynd
och kontroller som rapporterats under 2001 och
ej redovisats tidigare. På första raden anges
märkplats och på andra raden anges kontroll- eller återfyndsplats. Efter märk- eller kontrollplats
anges avstånd mellan platserna, förfluten tid
mellan tillfällena, samt riktning i grader (se figur
nedan). Om inget annat sägs har fåglarna kontrollerats av ringmärkare och släppts.

Fåglarnas ålder och kön anges enligt följande:
00 = bounge
10 = första kalenderåret
1+ = första kalenderåret eller äldre
20 = andra kalenderåret
2+ = andra kalenderåret eller äldre
3+ = tredje kalenderåret eller äldre
M = hane
F = hona
Märk och kontrollplats: Tåkern / 58.19N
14.46E
320

N
360

V 270
225
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En kärrsnäppa fångades vid Sjötuna under hösten.

Skrattmås (Larus ridibundus)
EJ85119

96-12-31
10
05-08-10
2+
			

Ipswich, Castle Hill, Suffolk, ENGLAND/52.04N14.52E
Tåkern/1112 km/8 år, 224 dagar/46 grader (SW)
(funnen nyligen död)

6169083

99-06-22
05-02-01

00
2+

Tåkern/1180 km/5 år, 226 dagar/245 grader (SW)
Barrow-Upon-Soar, Leicester, ENGLAND/52.44N01.09E

6192297

01-06-11
05-10-21

00
1+

Tåkern/367 km/4 år,133 dagar/231 grader (SW)
Århus Univ., Jylland, DANMARK/56.09N10.13E

6211277

05-06-10
05-10-21

00
10

Tåkern/371 km/133 dagar/230 grader (SW)
Århus Univ., Jylland, DANMARK/56.09N10.13E

6211189

04-05-31
04-12-16

00
10

Tåkern/903 km/199 dagar/222 grader (SW)
Immerloo, Arnhem, Gelderland, HOLLAND/51.58N05.55E

6401213

01-06-26
05-03-11

00
1+

Tåkern/1489 km/3 år, 259 dagar/210 grader (SW)
Decharge de la Tienne, Ain, FRANKRIKE/46.15N05.13E
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I september arbetade Zofia Owczarek och Magdalena Zadrag från Polen som ringmärkare vid
stationen.

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
4524601

05-10-10
05-11-24

1+
1+

			

Tåkern/1655 km/45 dagar/229 grader (SW)
Coueron, Loire-Atlantique, FRANKRIKE/47.13N01.44E
(skjuten)

Sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus)
CA25921

04-08-02
05-05-18

10
2+

Tåkern/186 km/289 dagar/74 grader (ENE)
Landsort, Södermanland,SVERIGE/58.45N17.52E

CA25978

04-08-04
05-09-06

10
2+

Tåkern/1605 km/1 år, 33 dagar/178 grader (S)
Pakostane, Vransko lake, KROATIEN/43.53N15.33E

Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)
CB32719
CB33265

05-07-25
05-08-13

10
10

Tåkern/199 km/19 dagar/230 grader (SW)
Getterön, Halland, SWEDEN/57.08N12.15E

05-08-20
10
Tåkern/220 km/3 dagar/211 grader (SSW)
05-08-23
1+
Laxvik, Halmstad, Halland, SVERIGE/56.36N12.56E
			
(hade förmodligen flugit på ett uterumsfönster samma dag.. eller 				
dagen innan)
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En flygg brun kärrhök fångades i småfågelnäten vid Renstad kanal.

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
3477661

05-06-24
05-09-02

00
1+

Tåkern/1077 km/70 dagar/225 grader (SW)
Bambrugge, Oost-Vlaanderen, BELGIEN/50.55N03.56E

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)
BZ14898

04-06-14
20F
Tåkern/<10km/1 år, 16 dagar
05-06-30
20F
Rök, Ödeshög, Östergötland, SWEDEN/58.18N14.47E
			
(funnen död, färsk. Stjärtfjädrarna stod rätt upp som om den dött
i 				
flykt och ögonen var öppna)

Stare (Sturnus vulgaris)
4402190

01-05-24
05-05-15

00
2+

			

Åsbo/237 km/3 år, 357 dagar/299 grader (WNW)
Halden, Hövik, Östfold, NORGE/59.10N11.30E
(fant fuglen död i mai i år)

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
U069805

04-10-03
05-05-08

2+M
2+M

Naherfurth, Schleswig-Holstein, TYSKLAND/53.46N10.07E
Tåkern/586 km/217 dagar/28 grader (NNE)

Lars Gezelius, Hornstäve, Fridensborg, 590 76 VRETA KLOSTER
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