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2005

Ringmärkning

• Totalsumman för året blev 7.456 ringmärkta vilket måste betraktas som ett gott resultat med 
tanke på årets svårigheter med bemanningen. Inga nya arter fångades under året, men en 
"monstersiska" av rasen rostrata ökade på listans längd. En ny ras för landet om den 
godkänns av Raritetskommittén.

• För första gången under stationens verksamhet märktes fler fåglar under våren än under 
hösten. Det berodde framförallt på att vi hade en sammanhängande täckning under en bra 
sträckperiod i april. Eftersom bemanningen var sämst i maj och augusti-september missade 
vi tyvärr stora delar av tropikflyttarna.

• Ingen ringmärkning under hösten kunde ske nere på Södra delen på grund av personalbrist.
• Arter som märktes i högre antal än normalt var: Trädlärka 4, hussvala 35, göktyta 16, 

pärluggla 5, större hackspett 9, rödhake 1180, svartvit flugsnappare 74, rödstjärt 127, 
rödvingetrast 99, kärrsångare 22 och kungsfågel 1773. Samtliga pärlugglor lockades med 
inspelad sång.

• Arter och raser som märktes i lägre antal än normalt var: Gärdsmyg 62, härmsångare 4, 
blåmes 208 och brunsiska 77.

• Ovanliga fångstarter: Videsångare 1, ärtsångare (blythi) 1, halsbandsflugsnappare 1 och 
vinterhämpling 1.

• Återfynd och kontroller under 2005 har hittills varit 12 st. Se vidare på hemsidan under 
ringmärkningen!

• Pullmärkning av större fåglar resulterade i år i ringmärkta fåglar enligt följande: 
92 skrattmåsar, 25 fisktärnor, 7 silvertärnor, 2 ringduvor och 6 korpungar. De flesta tärnor 
verkar ha misslyckats med häckningen, däremot gick det bättre för ejdrarna som sågs med 
stora ungkullar.

• Holkprojektet: Under 2005 fanns totalt 234 holkar varav 53 nya sattes upp. Holkmärkningen 
har stimulerat flera ringmärkaraspiranter till att delta i märkningen på ett trevligt och 
uppskattat sätt. Ett spännande och lyckat projekt som går framåt. Häckningsframgång 23%. 
Antal häckningar (r.m ungar): storskrake 2 (0), talgoxe 25 (74), blåmes 11 (0), stare 13 (48), 
svartvit flugsnappare 1 (misslyckad), nötväcka 3 (0).

• Gråsiskorna färgklassificeras enligt en färgskala gjord av Tomas Pärt (Uppsala) och 
näbbmått tas på avvikande raser.

• Två nya ringmärkare är klara att stötta verksamheten, nämligen Per Johansson och Daniel 
Avenäs.

• Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till med ringmärkningen under året!
• Allt insamlat material är datalagt, korrekturläst och redovisat för Ringmärkningscentralen.

Sträckräkning och övriga observationer

Våren

Under våren bevakades sträcket 40 av 88 dagar mellan 15 mars och 10 juni, dvs. 45% av dagarna. 
Detta är en någon lägre siffra än de senaste åren. Sträcksiffrorna var också markant lägre än 
vanligt för flera arter. Till exempel räknades endast 64 000 nordsträckande ejder, vilket är mindre 
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än hälften av siffrorna för 2003 och 2004. Även knipa, vigg och bergand samt stor- och smålom 
var ovanligt fåtaliga.

Hösten

Under hösten bevakades sträcket 51 av 114 dagar från 15 juli till 5 november, dvs även det 45% 
av dagarna. Hösten sträcksiffror var mer normala med bland annat 24 000 ejder. För dvärgmås 
slogs det tidigare rekordet med råge då över 1800 individer sträckte under hösten.

Höksångarna

Två häckningar kunde konstateras i år, nämligen i Saltmar där två ungar sågs och i Sommarkyrkan 
där ruvande fågel sågs samt fågel med mat till ungar, dock utan att någon unge blev sedd. 
Ringmärkningsförsök med inspelad sång som gjordes vid Sommarkyrkan, Saltmar och Fårhagen 
resulterade inte i en enda nymärkt fågel. Däremot kontrollerades i Bredmar i maj en 3K hane som 
hade ringmärkts i juni 2004 vid Sommarkyrkan, Landsort.

Övriga observationer

Under året sågs totalt 216 arter, vilket är något färre än de senaste årens. Totallistan fylldes på 
med förstafynd av silkeshäger, svartpannad törnskata och pungmes. Öns artlista är därmed 304 
arter lång.

Invasionsarter

Pärlugglor och sparvugglor visade invasionsrörelser över landet. I bakvattnet av höstinvasionen av 
domherrar, så observerades fortsatt en del ”östliga” tutande domherrar med ett fåtal under året.

Andra ovanliga arter

Spetsbergsgås (6:e fyndet), svartnäbbad islom (13:e), aftonfalk (26-27:e). skärfläcka (24:e), 
dubbelbeckasin (15:e), svarthuvad mås (2:a), vittrut (21:a), fjällabb (22:a), småtärna (20:e), 
svarttärna (14-15:e), pärluggla (19-23:e), forsärla (21-22:e), videsångare (3:e) och sommargylling 
(23:e).

Föreningsaktiviteter och utåtriktad verksamhet

• I början på året var Gunilla Hjorth klar med kartan över Landsort. Vi lät trycka upp den i 
stort format, laminera den och sätta upp på informationstavlan. Den är mycket uppskattad 
och ger dig säker vägledning till platser som Kajsas arsel, Fågelskärsklinten och Svarta 
udden.

• Ljudanläggningen med MP3-spelare för ökad fågelfångst byggdes av styrelsemedlemmarna 
Mattias och Patrik och blev färdig inför vårsäsongen 2005. Den har visat sig vara 
framgångsrik för bl. a gråsiskor och ugglefångst.

• En ungdomshelg med sju deltagare arrangerades i maj.
• En ungdomsgrupp från JOK (Järvafältets Ornitologiska Klubb) var på besök under en helg i 

september.
• En StOF-helg ordnades i oktober med 7 deltagare. Pelle Johansson guidade dem och visade 

dem lite om ringmärkningen.
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• Under året har informationstavlan tagit upp information om bl.a. fenologiuppgifter och 
intressanta återfyndsdata från ringmärkningen.

• Femton guidningar genomfördes, plus ett tiotal korta spontanguidningar.
• Vår webplats (www.landsort.com/birds) hade under året fortsatt många besökare.
• Stationens verksamhet presenterades i SOF:s årsbok Fågelåret 2004 av Johan Moberg och 

av Mattias Gerdin i tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten.
• Spänger har fortsatt byggts och förbättrats vid flera nätpositioner Bredmar.
• Föreningens fotogalleri har förbättrats och bilder finns även på föreningens dator ute på 

stationen. Foton som med fördel kan användas i självutbildande syfte för ras- och 
åldersbestämningar osv.

Huset

Den 11 maj 2005 var en historisk dag för fågelstationen, eftersom vi då skrev kontrakt med 
Fastighetsverket för hyra av fågelstationshuset. Vi ser detta som ett första steg mot att vi får ett 
arrendeavtal liknande det som finns för de flesta övriga hus på Landsort. Anslutningen till 
gemensamt vatten och avlopp har tyvärr försenats, eftersom vi inte gärna betalar anslutningsavgift 
till Vattenföreningen. Denna kommer nämligen inom kort troligen att försvinna och dess 
verksamhet tas över av Fastighetsverket. Vi har nu framför oss att konkretisera våra visioner för 
en ny fågelstation, som vi kommer att bygga på samma plats som den nuvarande fågelstationen.

Vattnet är fortfarande otjänligt som dricksvatten på fågelstationen vilket gör tillvaron fortsatt 
primitiv eftersom vi även saknar toalett.

Ekonomi & sponsorer

Tack vare ett fortsatt flitigt arbete med att bibehålla och söka nya sponsorer har vi i år fått en del 
hjälpande bidrag. Fler sponsorer behövs, så arbetet fortskrider och du får gärna tipsa om tänkbara 
intressenter!

• Prins Carl Gustafs stiftelse har välvilligt stött oss med 10 000 kr för att skaffa nya nät.
• Stockholms ornitologiska förening har stött oss med 8 000 kr till naturvårdsinsatser.
• Nikon har stöttat oss med 5 000 kr mot exponering på informationstavlan.
• Granngården i Sorunda förser oss liksom tidigare med gratis frön till vår numera ganska 

omfattade fågelmatning.
• Skärgårdsstiftelsen och det goda samarbetet med tillsynsman Per Svensson, har resulterat i 

att vi fått sätta upp Länsstyrelsens karta över ön på vår informationstavla, där 
Skärgårdsstiftelsen även fått tillgång till en brevlåda för deras skärgårdskataloger.

• Keramikverkstaden genom Ann Stuxberg säljer våra nya föreningsdekaler.

Stort tack, alla som stöder oss ekonomiskt och på andra sätt!

Styrelsen

Under det gångna kalenderåret har styrelsen haft fyra protokollförda möten. 
Styrelsesammansättningen har varit som följer:

1/1-2/3 3/3-31/12
Bertil Johansson, ordförande Bertil Johansson, ordförande
Johan Ställberg, kassör Mattias Gerdin, kassör
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Mattias Gerdin Gunilla Hjorth
Gunilla Hjorth Bo Holst
Bo Holst Johan Moberg
Johan Moberg Jan Ohlsson
Jan Ohlsson Johan Ställberg
Thomas Wenninger Thomas Wenninger
Patrik Wildjang Patrik Wildjang

Medlemmar

Vi årets slut hade föreningen 131 medlemmar varav 17 var ungdomsmedlemmar. Detta är en 
måttlig nedgång från förra årets rekordantal.

För styrelsen i Landsorts Fågelstation

Bertil Johansson, ordförande

Sida 4 av 4


