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Introduktion 
Efter ankomsten till ön den 29 mars tillbringades de första två dagarna med att sätta 

upp näten vid Bredmar. Ringmärkningen påbörjades sedan från den 1 april och fortsatte 

fram till den 10 november. 
 

Arbetet utöver att driva ringmärkningen vid Bredmar inkluderade en rad andra 

områden associerades med att driva fågelstationen: 

 Daglig inmatning av ringmärkta fåglar till Fågel3 samt summering av dessa i 

slutet av månaden/året som skickades in till ringmärkningscentralen; 

 Daglig inmatning av ringmärkta fåglar och övriga observationer till Artportalen 

samt införandet av dagboksinlägg dagligen; 

 Daglig uppdatering av ringmärkta fåglar samt veckovis summering av dessa 

uppsatta på anslagstavlan vid vägkorsningen; 

 Inventering av 241 fågelholkar och ringmärkning av de fågelungar funna i dess 

under våren – 172 fågelungar ringmärktes; 

 Tömma alla fågelholkar av gammalt bomaterial samt reparerat dom i behov 

under sena hösten;  

 Dagligen spela upp läte av tornseglare vid tornseglarholkar från mitten av maj 

till slutet av juli, samt övervaka dess användning. Upp till tolv individer besökte 

regelbundet sex av holkarna under hela sommaren. Två säkra bopar, ett 

häckningsförsök (misslyckat) och upp emot 30 individer undersökte holkarna;  

 Insamling av över 450 fästingar från fåglar på uppdrag av Linköpings 

universitet; 

 Hålla nätgator, stigar samt gröna ytor runt fågelstationen öppna genom 

trimning; 

 Reparera samt byta ut plankställningar runtom Bredmar; 

 Rutinmässig städning av fågelstationen; 

 Rutinmässig tvättning av fågelpåsar; 

 Rensa ut gammalt material från fågelstationen under vår och höst för vidare 

transport av från ön; 

 Upprätthålla en kassabok över inkomst / utgifter och se att detta stämde med 

de kontanter som finns i kassalåden; 

 Att se till att medlemmarna som vistas över natten är uppdaterade med deras 

medlemsavgift; 

 Utförande av 52 ’drop-in’ / förbokade guidningar till 486 personer; 

 Tillhandahållande av skriftliga rapporter till styrelsen på en rad olika aktiviteter 

såsom guidningar, holkinventeringar och den standardiserade 

ringmärkningen. 
   

Liksom tidigare år skulle vi vilja ge ett stort tack till de många personer som har stött 

vårt arbete under året. Det skulle inte vara möjligt att nämna alla, men vissa förtjänar 

ett särskilt omnämnande: styrelsen för deras stöd och uppmuntran, de olika 

volontärerna och ringmärkarassisternerna som hjälpte oss genom året samt till alla 

som stannade på fågelstationen under året. Allt detta har adderat till vår trevliga 

vistelse på fågelstationen! Tack också till Mikael, Niklas och Raul för hjälp och 

entusiasm vid identifiering av nattfjärilar. 

Många personer på ön har även hjälpt oss igenom året; som att transportera gammalt 

material till "skräpbåten", hjälpt skadade medlemmar och personal med transport från 

ön etc. Särskilt tack till Tore för hans hjälp med allting berörande datorer och teknik! 
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Utöver de specifika exemplen på hjälp, som var många, är det mycket viktigt för oss 

båda att i denna rapport hylla hur vi har accepterats in i öns samhälle. Tack till alla som 

har gjort att vi känt oss som hemma i det här lilla och speciella samhället. Vi hoppas att 

även framtida personal kan komma att njuta av en sådan välkomnande gästfrihet. 
 

Tack till Thord Fransson, Thomas Wenninger och resten av personalen på 

ringmärkningscentralen för ert stöd, uppmuntran och tålamod samt för hjälpen att lösa 

de misstag Chris ibland gjorde på Fågel3! 
 

Leaderprojektet har återigen beviljat ekonomiska medel att utföra arbetet i år. Utan 

detta stöd skulle det ha varit omöjligt för fågelstationen att fungera så effektivt som det 

har under de senaste två åren, vilket också gett tid för styrelsen och medlemmarna att 

bygga upp kapaciteten för kommande år och fortsätta att utveckla en bredare 

förståelse för vikten av bevarande och miljöforskning inom Stockholmsområdet. Syftet 

med Leader Support i breda drag är: 
 

"Ett arbete hos Landsorts fågelstation med personal som ansvarar för guidningar, 
miljöövervakning och vetenskapliga projekt kopplade stationen samt för ett nära 
samarbete med lokala besökare, skolor och andra relevanta organ. 
 
Projektet består av ringmärkning, guidade turer, föreläsningar, marknadsföring och att 
utveckla metoder för insamling av biologiskt material samt bemanning och vård av 
fågelstationen. " 
 

Vi tror att alla av oss: Stationspersonalen, styrelsen, medlemmarna och samhället på 

ön har kommit ihop för att gemensamt uppnå dessa mål. 
 

Många medlemmar har varit mycket positiva över det arbete som vi har genomfört på 

fågelstationen. Kanske är bäst sammanfattat av Måns (Grundsten), som mycket vänligt 

sagt att vi förändrat fågelstationen från att vara någonstans där medlemmarna 

stannade för att utföra lite fågelskådningar till att bli en fullt fungerande fågelstation. 

Tack Måns och till alla som uttryckte liknande kommentarer: dessa minnen har betytt 

mycket för oss under vår tid som stationsvärdar och, om det goda arbetet fortsätter, ett 

bra bild för framtiden. 
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Icke-ringmärkningsrelaterat arbete på stationen. 
 

En stor andel icke-ringmärkningsrelaterade uppgifter utförs årligen av de två 

stationsvärdarna. Deras roll har utvecklats väsentligt sedan deras första besök hösten 2013, 

då de frivilligt "helt enkelt" gav dagliga täckningar av ringmärkta flyttfåglar. Sedan dess, och i 

synnerhet sedan 2017, har de nu en bredare funktion, de viktigaste sammanfattas i följande 

avsnitt. Många av dessa aktiviteter syftar till att öka intresset för vikten av fåglar och 

fågelforskning till allmänheten: besökare på ön, medlemmar och boende/sommarboende, 

inklusive att skapa ytterligare aktiviteter på ön för de tusentals turister som besöker årligen. 

 

Betydande förbättringar när det gäller att nå alla dessa mål har gjorts både 2017 och 

2018. 

Mycket tack vare finansiering som sker huvudsakligen genom pengar från Leader-

projektet. Alla ytterligare aktiviteter som beskrivs nedan är endast möjliga tack vare 

anställning av två anställda, vars huvudsakliga roll det är att tillhandahålla 

vetenskapligt robusta data över flyttfåglar men som också står för andra viktiga 

funktioner, såsom att informera den bredare allmänheten om det arbetet som utförs 

samt agera som ett ”utbildande” organ till turistnäringen. 

 

1. Guidningar 
  

Alla guidningar följde samma modell, som ibland modifierades för att anpassas till kunskaper 

och intresse bland publiken. Detta gällde särskilt för skolgrupper. Efter en inledande 

introduktion och sammanfattning av fågelstationens arbete och de skyldigheter vi har 

gentemot fågelskydd och licensvillkor så ges information om de flyttande arterna som fångas 

vid den tiden av året. Vidare visas hur man sätter på ring på fågeln och hur 

datainsamlingsprocessen sker. Sedan diskuteras de vetenskapliga och miljöbevarande 

fördelarna med att övervaka vilda fåglar samt de förändringar som noteras genom analys av 

långsiktiga data. De flesta guidningar varade 45-60 minuter, med inkludering av ett 

frågeformulär på slutet. Med några mer entusiastiska grupper överskreds detta dock ofta på 

grund av de många frågorna som ställdes. 

 

Totalt hölls guidningar 52 gånger under säsongen Den första hölls den 15 april och den sista 

den 24 september, vilket gav ett medelvärde på en guidning varje tredje dag under denna 

period. Totalt deltog 350 vuxna och 136 ungdomar, vilket genererade en inkomst (inklusive 

ytterligare donationer) på 32 791 kr. En deltagare som åtagit sig att betala via Swish, men 

pengar inte mottogs, var den enda som ej betalade för guidning under året (75kr). 

 

Fem av guidningarna som hölls var till skolgrupper (105 barn), arrangerade genom kontakter 

som skapats genom stationsvärdarna. 
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Bokade guidningar fortsätter att vara populära. Dock bokas många med kort varsel. En del 

grupper hade som deltagit tidigare år bokade upp sig igen, vilket tydligt visade på ett intresse 

och kan ses som positivt när man fortsätter bygga upp fågelstationens som turistattraktion på 

ön. 

Totalt hölls 33 ”Drop-in” guidningar, som ägde rum 11:30 varje söndag och onsdag från 6 maj till 

26 augusti. Av de möjliga 33 ”Drop-in” guidningarna så deltog folk på totalt 26 av dessa. Alla de 

sju obesökta guidningarna skedde under onsdagar. 

 

 Vuxna Barn 

Skolor 17 105 

”Drop-in” guidning 165 21 

Bokad guidning 168 10 

 

                         Tabell 1 – detaljer över besökande till guidningar. 

 
 

 

 

2. Fotokurs/ Ungdomsdag 
 

Mot slutet av säsongen arrangerade styrelseledamöterna två framgångsrika händelser som 

lockade nya medlemmar till fågelstationen, vilket gav värdefulla möjligheter att demonstrera 

det forskningsarbete som fågelstationen tar del av och gav öns lokala näring extra intäkter 

genom de övernattningar som deltagarna betalade för. Fotokursen var mycket välbesökt, med 

ytterligare kurser som redan planeras för våren 2019. Ungdomsdagen resulterade i att fyra 

ungdomar deltog. Under dagen fick de uppleva möjligheten att se fåglar i handen samt att lära 

sig mer om de fåglar som fanns att se i fält på ön, vilket var mycket uppskattat av både 

ungdomarna och medföljande föräldrar.  
 

3. Övrig kontakt med allmänhet och bofasta 
 

Utöver de interaktioner med allmänheten som nämnts ovan så tog stationsvärdarna alla 

möjligheter att engagera sig med både allmänheten (besökande, arbetare etc.) och med 

öborna. Under sommarsäsongen skedde dagligen korta pratstunder med besökare på ön om 

vad vi gjorde, vilka fåglar som var där osv. 
 

Ett av de mest positiva resultaten de senaste åren har visat sig i hur öborna nu ser på 

fågelstationen, personalen och arbetet som genomförs där. Utefter vad som sagts så har det 

tidigare varit ganska lite interaktion mellan fågelstationen och öbor, och med det en dålig 

förståelse för det arbete som vi utfört. Så att höra kommentarer som "vi visste inte att ni 

utförde forskning här ute, vi trodde att ni bara fångade fåglar" var inte ovanligt. Detta har nu 

förändrats och det finns en mycket positiv och uppmuntrande inställning till fågelstationen, 

vilket har skapat en stolthet för många att Landsort kan ståta med en fågelstation. Många 

öbor/ sommarboende har blivit vänner med fågelstationens medlemmar och även angelägna 

supportrar av fågelstationen, dess arbete och möjligheter som erbjuds för besökare och 

lokala företag - fågelstationen har i kort blivit en del av öns samhälle! 
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4. Holkinventering och tornseglarholkar 
 

Totalt 260 fågelholkar finns uppsatta på ön, vilket de första sattes upp i början av detta 

århundrade. Även om inventering av fågelholkarna inte alltid genomförts varje år, så har årlig 

övervakning ändå skett under åren 2016-2018. Under det aktuella året (2018) inventerades 241 

holkar. De 19 holkar som inte inventerades utelämnades främst då dessa innehöll arter som är 

benägna att överge ägg/unga om de stördes, varför dessa inte ingick i inventeringen. 
 

Häckningar genomfördes i 32 av holkarna (15%), med 172 ungar av 6 arter ringmärkta. Vanligast 

arten var talgoxe med 129 ungar funna i 26 av holkarna. Många av dessa ungar återfångades 

sedan i fångstnäten, vilket bekräftade att de framgångsrikt lämnat boet och pekade på en bra 

häckningssäsong. I oktober och november genomfördes ett återbesök till alla 241 holkarna, 

där de rengjordes och om möjligt utfördes mindre reparationer. Rengöringen av holkarna 

resulterade i ett fåtal döda, icke-flygga ungar återfanns, dock i väldigt lågt antal. 
 

 

År 2017 placerades 10 nya holkar på fågelstationens norra vägg, detta för att undersöka 

möjligheten att få till häckning av tornseglare. Efter att ha utforskat holkarna 2017 återvände 

några tornseglare 2018, med omkring 8-12 individer närvarande under sommaren och med 

frekventa besök till sex av de tio holkarna. Ett häckningsförsök bekräftades i en av holkarna, 

men tyvärr knuffades de två äggen ur holken, eventuellt av en ny tornseglarhane som tog över 

holken från den ursprungliga tornseglarhanen. Trots denna misslyckade häckning har detta 

system ändå lyckats med att starta upp en ny koloni av en art som annars har minskat starkt i 

antal över hela sitt europeiska utbredningsområde, främst på grund av förlust av 

häckningsplatser. Många som deltog i samtal om fågelstationens försök att starta denna 

tornseglarkoloni blev själva starkt motiverade att sätta upp tornseglarholkar i deras hem, ett 

enkelt sätt att främja bevarande av arter bland en villig och intresserad publik. 
 

 

5. Insamling av fästingar 
 

För tredje året i rad samlades fästingar in åt Uppsala universitet och Linköpings universitet, 

som en del av det samarbete mellan fågelstationen och framförallt Björn Olsén, professor och 

överläkare inom infektionsmedicin på Uppsala universitet. Denna insamling är del av ett 

långtgående projekt inom hur fästingar sprider olika sjukdomar, och har varit mycket värdeful 

för fågelstationen som en ingång till framtida samarbeten med forskarvärlden. Totalt 

samlades över 450 färstingar in. Utöver goda kontakter och kopplingar till forskning har 

kontrakter med Björn Olsén även gett en värdefull inkomst (15 000 kr per år) åt fågelstationen 

för att hjälpa till att täcka de totala driftskostnaderna. 
 

 

6. Sträckskådning 
 

Planer för att formalisera och bättre organisera sträckskådningen - vilket är en av 

fågelstationens kärnverksamheter och som bedrivs av majoriteten av fågelstationens 

medlemmar - utvecklades inte vidare under säsongen. Täckningen var också låg överlag, även 

om ett par individer utmärkte sig genom att stå för en stor del av den årliga täckningen av 

sträcket på Landsort, bland dessa framförallt Mikael Åsberg och Niklas Westermark, stort 
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tack till er! Under kommande år hoppas vi kunna vidare utveckla hur vi kan få en mer 

kontinuerlig täckning av sträcket på Landsort, även om andra delar av fågelstationens 

struktur och verksamhet för tillfället har haft en högre prioritet. Observationer av både 

sträckande och rastande fåglar finns lättast att återfinnas på Artportalen. Mer info om detta 

går att läsa i separata ”fågelsträcket 2018”. 

 
 

7. Hantering av medlemskap och övernattningar på fågelstationen 
 

Att ha personal på plats under högsäsongen möjliggör bättre övervakning och hantering av 

antalet övernattningar och säkerställer även att alla betalningar för övernattningar kommer 

in. Både inbetalning av övernattningar och medlemskap har redovisats för under året. Detta 

har resulterat i ökade intäkter jämfört med tidigare år. 
 

Under perioderna 1 januari till 28 mars och 12 november till 31 december finns det ingen 

personal på plats, så högst 14 medlemmar per natt kan övernatta under denna period. Under 

perioden 29 mars till 11 november, när stationsvärdar var på plats, var antalet tillgängliga 

sängplatser istället 12, då två sängplatser gick till boende för stationsvärdarna. Under hela 

året var det maximala antalet övernattningar 4 644 nätter, varav 2 736 av dessa var tillgängliga 

under högsäsong. 
 

Övernattningar före början av säsongen var låg, vilket var förväntat, med bara 23 

övernattningar av 1.218 (1.9%) möjliga. Under april - november skedde totalt 312 övernattningar 

av 2 736 möjliga, vilket ger en övernattningsnivå på 11,4%. Toppar skedde under helgerna 

(fredag och lördagskvällar), särskilt inom de viktigaste migrationsmånaderna maj, september 

och oktober. Den högsta andelen övernattningar skedde i augusti, vilket delvis påverkades av 

en tillströmning av medlemmar från Isle of Man (se diagram A). Under perioden 12 november 

till 31 december var antalet övernattningar åter lågt, med totalt 11 övernattningar (1,6%) under 

perioden, alla i december. 
 

 
 

Diagram A – antalet övernattningar 2018 
 

Under 2017 hade perioden april - november en täckning på 280 övernattningar jämfört med 312 

för samma period år 2018.  
 

Varje person som stannar vid observatoriet måste vara medlem för det året, och alla förutom 

två personer uppfyllde detta kriterium. En person i början av säsongen åtog sig att betala 

medlemskap via Swish men misslyckades med att göra detta. Mot slutet av säsongen betalade 

en ny medlem endast 50kr. Medlemskapsavgifter på 4 400 kr (30% av årsbasis) samlades på 

fågelstationen. 
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Under 2018 betalades många övernattningsavgifter via Swish, vilket underlättade hanteringen 

av kontanter på fågelstationen. Endast en person som stannade betalade inte för vistelsen, 

vilket motsvarade en förlorad inkomst på 100 kr. Från och med 20 augusti ersattes den tidigare 

uppdelningen i pris mellan medlem och icke-medlem med en enda avgift per natt på 100kr och 

kravet att man måste vara medlem för att övernatta. Ingen negativ kommentar till denna 

förändring. Några medlemmar uttryckte sig istället positivt till detta och tyckte att det 

fortfarande var billigt med tanke på de förbättrade faciliteterna som nu finns tillgängliga på 

stationen. Övernattningsavgifterna gav en inkomst på 25 700 kronor för året fram till den 12 

november. 

 

8. Försäljning av kartor 

Försäljning av kartor har skett genom en kassalåda vid anslagstavlan där man kan lägga 20 kr 

och sedan plocka med sig en karta. Intäkterna från denna källa är därför beroende av ärlighet. 

Under de senaste åren har stationsvärdarna regelbundet hämtat in pengar och kompletterat 

utbudet av kartor, med 730 kronor som inkomst 2017. Under 2018 var informationen om 

försäljning av kartor tydligare och kassalådan tömdes regelbundet för att förbättra 

försäljningen och minska risken för att en ackumulering av pengar vilket kunnat fresta någon 

att ta dem. År 2018 ökade intäkterna från kartorförsäljningen till 1 770kr. Mot slutet av 

säsongen gick det även att betala för kartan via Swish. 

 

9. Fågelbad 

Vid stenarna norr om fågelstationen, precis under Claes Hultlings hus, finns en urgröpning i 

berget där regnvatten samlas och som används av en mängd olika arter för att bada och 

dricka. Under säsongen har fågelbadet fyllts på genom att använda regnvatten som samlats in 

från stationen. Genom eget intresse och för att visa allmänheten hur viktigt det är att hålla rent 

färskvatten tillgängligt för fåglar, noterades arter som besökte badet ner på en lista. Totalt 

noterades 23 arter; dessa sammanfattas i tabell 2. 
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Eurasian Sparrowhawk Sparvhök 
 

Eurasian Tree Sparrow Pilfink 

Common Wood Pigeon Ringduva 
 

White Wagtail Sädesärla 

Eurasian Collared Dove Turkduva 
 

Common Chaffinch Bofink 

Eurasian Magpie Skata  Brambling Bergfink 

Marsh Tit Entita 
 

Common Rosefinch Rosenfink 

Eurasian Blue Tit Blåmes  European Greenfinch Grönfink 

Great Tit Talgoxe  Common Linnet Hämpling 

Willow Warbler Lövsångare 
 

Common Redpoll Gråsiska 

Lesser Whitethroat Ärtsångare 
 

Red Crossbill Mindre korsnäbb 

Eurasian Nuthatch Nötväcka 
 

European Goldfinch Steglits 

Song Thrush Taltrast 
 

Yellowhammer Gulsparv 

Thrush Nightingale Näktergal 
 

  

 

Tabell 2 – Badande eller drickande arter som observerats vid fågelbadet 
 

10. Nattfjärilar 
 

Under 77 nätter av säsongen användes en ljusfälla för att fånga och notera olika nattfjärilar 
som förekommer på ön. Fångst av nattfjärilar har blivit allt vanligare vid europeiska 
fågelstationer, främst då många arter inom denna grupp är outforskade och kan vara bra 
miljöindikatorer. Begränsad kunskap och begränsningar i tillgängliga referensböcker 
resulterade i att huvudfokuset låg på ”macro-nattfjärilar”, även om vissa "micro-nattfjärilar" 
också framgångsrikt kunde identifierades. Särskilt tack måste gå till Mikael, Niklas och Raul 
som övervakade fällan när de var på ön och tillbringade många timmar av sin egen tid med att 
identifiera de arter som fångades, särskilt alla "mikro-nattfjärilar”. Alla nattfjärilar som 
identifierades finns registrerade och tillgängliga på Artportalen. 

 

Den första natten lysfällan användes var 28 april och den sista var 2 oktober. Tyvärr 
misslyckades glödlampan i slutet av juni och kunde inte bytas ut till den 31 juli, så ingen fångst 
ägde rum under denna tid. Detta var extra synd då det är en av de viktigaste månaderna för 
nattfjärilsaktivitet. Trots detta fångades över 1 500 individer av 190 arter, inklusive sex arter på 
rödlistan. Bilaga F listar alla arter som fångats under säsongen, med rödlistade arter som 
anges i rött. 
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Ringmärkningsrapport 
 

Sammanfattning totalt 
 

Ringmärkningen inleddes vid BMAR den 1 april och avslutades den 10 november. Totalt 

ringmärktes 8 617 nya fåglar av 89 arter/underarter (årligt genomsnitt 7 238 av 80 

arter/ underarter). Detta är den tionde högsta summan sedan 1988 och kunde uppnås 

genom 215 dagars ringmärkning (årligt genomsnitt 130 dagar). Detta fortsätter den 

kontinuerliga ringmärkningen som kunnat uppnås sedan införandet av en 

standardiserad ringmärkning i april 2016. 
 

 
 

Diagram B – Årstotalen av nya fåglar 1988-2018 
 

Efter att ringmärkningen inleddes vid BMAR den 1 april var det bara 9 dagar under 

ringmärkningsåret där märkningen ej kunde genomföras, alla dessa på grund av dåligt 

väder. Diagram C visar hur många procent av dagarna som ringmärkning ägde rum 

2018 jämfört med perioden 1988-2017. siffror redovisas per halvmånad. 
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Diagram C - Antal ringmärkningsdagar 2018 jämfört med 1988-2017 i procent 
 

Under våren (vilket täcker perioden april - juni) fångades endast 2967 fåglar; den 6: e 

högsta vårfångsten i fågelstationens 31-åriga historia. Tre dagars märkning förlorades 

under våren på grund av dåligt väder, alla i juni. En mycket bra april följdes av ett fattigt 

inflöde av fåglar i maj. Juni gav dock goda indikationer på en god häckningssäsong. 
 

Efter en normalfångst i juli var fångsten under augusti över genomsnittet, dock bör 

nämnas att täckningen under denna månad varit låg före 2013. Därefter var resten av 

höstsäsongen mycket dålig med fågelfångster som ligger långt under genomsnittet 

både i september och oktober, vilket framgår av diagram D nedan. Den låga fångsten 

var särskilt prominent för två viktiga arter, vars totalvärde oftast påverkar den totala 

fångsten under året väldigt starkt. Dessa två arter var; Rödhake (Erithacus rubecula) 

och Kungsfågel (Regulus regulus). I bilaga A och D ges ytterligare detaljer kring 

utkomsten för dessa två arter 2018. Sammantaget var höstperioden endast den 11: e 

högsta i fågelstationens historia. 
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Diagram D – Medelvärde av fåglar fångade per dag 2018 jämfört med 1988-2017 
 

En rad bilagor som är inkluderade i originalrapporten finns att ladda ner på 

föreningens hemsida: 
 

 Bilaga A ger en systematisk sammanfattning av alla arter som fångats 

2018. Anm .: Vetenskapliga namn är skrivna såsom angetts av 

Internationella Fågellistan 2018. (International Ornithologists Union 
(IOU) (2018). IOC World Bird List, v8.2.). 

 

 Bilaga B sammanfattar de totala fångstsiffrorna per fågelart, 

presenterad från högst till lägst. 
 

 Bilaga C visar de arter för vilket 2018 var ett rekordår. 
 

 Bilaga D sammanfattar siffrorna för varje art som fångats 2018 jämfört 

med fångstsiffror från tidigare år med sammanlagda totaler som delats 

mellan vår och höst. 
 

 Bilaga E ger detaljer om några av de mer intressanta återfångsterna och 

kontrollerna under året. 
 

 Bilaga F visar alla de arter nattfjärilar som fångats under säsongen.  
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Sammanfattning per månad 
 

Tabell 3 sammanfattar en rad information för varje månad, inklusive andelen ringmärkta 

fåglar och dagar ringmärkning skett. Ringmärkning i november baseras på perioden 1 – 

10 november. 
 

 

Tabell 3 - Antalet ringmärkta fåglar per månad jämfört med antalet ringmärkartimmar 
 

 

April 
Ringmärkningen påbörjades den 1 april med 24 uppsatta nät och fortsatte till och med 7 

april när de sista 6 sattes upp efter att isen hade smält i Bredmar och vid dammen. 

 

Under de första fem dagarna gick vindarna i nordlig eller västlig riktning och varierade 

mellan svag och stark, med relativt få fåglar fångade. Efter väldigt starka sydvästvindar 

den 6 var vinden för de kommande tre dagarna svag och sydlig, Dessa dagar bjöd på 

stora antal fåglar i näten. Detta följdes av en period med starka vindar från öster och 

nordost, vilket byttes till sydvästvindar den 16: e. Denna dagproducerade den högsta 

fångsten av månaden (303). En period av övervägande västvindar med måttlig styrka 

gav goda siffror i början men reducerades därefter. Väst till sydvästliga vindar 

dominerade resten av månaden tills den 29 och 30 som hade starka nordostvindar. 
 

Sammantaget var fågelfångsten för månaden utmärkt med 1,788 nya fåglar, den 3 bästa 

fångsten i april under de senaste 31 åren. 
 

Intressanta fåglar i fångsten inkluderade (datum-fågel):  

 5– Hornuggla (Asio otus) ;  

 8 - 26 Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes), dagsrekord för våren; 

 8 - 105 Kungsfågel (Regulus regulus), näst högsta dagsumman för våren;  

 9– fyra göktyta (Jynx torquilla), inklusive tidigaste fångsten av arten;  

 16– tre ärtsångare (Sylvia curruca), inklusive tidigaste fångsten av arten; 

 16– 303 fåglar ringmärkta, högsta dagsiffran för april. 

 22– En Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca), tidigaste fångsten av 

arten; 

Månad Fåglar 
Arter/ 

underart. 

Ringmärkardagar Missade 
dagar 

Nättimmar 
Fåglar 

per 
timme 

Medel 
ringmärkartimmar 

per dag Antal % 

April 1788 34 30 100 0 181.75 9.8 6.0 

Maj 729 48 31 100 0 231.25 3.2 7.5 

Juni 450 44 27 90 3 183.25 2.5 6.8 

Juli 560 47 31 100 0 216.25 2.6 7.0 

Augusti 1,345 43 31 100 0 202,25 6.7 6.5 

September 1,102 67 27 90 3 142 7.8 5.3 

Oktober 2,085 40 28 90 3 163.50 12.7 5.8 

November 559 22 10 100 0 49.5 11.3 4.9 

Totalt 8,617 89 215 96 9 1369.75 6.3 6.4 
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Maj 
Månaden dominerades av vindar mellan norr och sydost, huvudsakligen från nordost. Under 

den första veckan var vindarna mer sydvästliga och måttliga till starka, vilket gav en något 

mindre fångst. Från den 9 till slutet av månaden var vindar huvudsakligen från nordost, och 

gick från lugn till stark på 8-13m/s. Med undantag för regn på morgonen den 1, hade månaden 

ingen nederbörd, med klar till nästan klar himmel de flesta dagarna. 
 

Totalsummorna för månaden var låga, med bara 729 fångar fångade, totalt den 22 bästa 

maj under fågelstationens 31 år. Medan en dominerande ostlig vind är en viktig faktor till 

den låga siffran är det värt att notera att Falsterbo också hade en lägre än genomsnittlig 

vår, så kanske är orsakerna inte ens relaterade till det lokala vädermönstret. 
 

Intressanta fåglar i fångsten inkluderade (datum-fågel): 

 1 – Ortolansparv (Emberiza hortulana), första ringmärkta sedan 2014;  

 2 - Sex Buskskvättor (Saxicola rubetra);  

 3 och 13 – Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis); 

 5 – Första Mindre flugsnapparen (Ficedula parva), en av 7 märkta i maj; 

 10 – Lundsångare (Phylloscopus trochiloides), en av tre för månaden och 

den tidigaste fångsten av arten; 

 15 – Blåstjärt (Tarsiger cyanurus), tredje ringmärkta på stationen; 

 24 – Busksångare (Acrocephalus dumetorum);  

 30 – Höksångare (Sylvia nisoria). 
 

Juni 
De första fyra dagarna i månaden hade vindar från alla punkter i kompassen med 

huvudsakligen styrka 3-5 m/s. Ingen ringmärkning kunde utföras den 5 på grund av 

hårda (14-19 m/s) nordostvindar. Detta följdes av en period med måttliga vindar från 

den 8 till mitten av månaden, vilket sedan följdes av en period med starka vindar fram 

till mitten av sommaren. Den 22 juni låg vindarna över 25 m/s. En förbättring skedde i 

slutet av månaden, även om vindar även då var starka ibland. Under månaden var det 

tre dagar då det inte var möjligt att ringmärka på grund av vindens styrka och en dag (14: 

e) när det inte fångades några fåglar alls. 
 

Totalen för månaden var låg, med bara 452 fångar fångade. Även om detta var den sjätte 

högsta juni totalt under stationens 31 år, bör det noteras att ringmärkningen i juni under 

de flesta föregående år enbart ägt rum sporadiskt. 
 

Intressanta fåglar i fångsten inkluderade (datum-fågel):  

 1 - Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) ;  

 1 – Lundsångare (Phylloscopus trochiloides);  

 12 och 28 – Tornseglare (Apus apus);   

 24 - Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla);  

 28 – Vattenrall (Rallus aquaticus), tredje ringmärkta och första sedan 

2015. 
 

Juli 
Efter två dagar starka nordostvindar i början av månaden bestod perioden fram till den 16 av 

betydligt svagare vindar från olika håll, men övervägande från ost till nordost. Måttlig till 

starka nordostvindar markerade början på andra halvan av månaden innan vinden vände mot 
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väst sedan sydväst och reducerades i styrka till mellan svag till måttlig vind fram till den 22 då 

det var starka västvindar. Med undantag för starka nordostvindar den 28 bestod resten av 

månaden av svaga vindar, främst från syd till sydost. De enda dagarna med regn var den 28 

(mycket lätt) och en längre period av lätt regn den 29. 
 

Totalt ringmärktes 560 fåglar under månaden. Täckningen för ringmärkning i juli har 

historiskt varit låg, med totalt 649 fåglar fångade under 26 år från 1988-2013 (i 

genomsnitt 25 fåglar per år). Större ansträngningar i juli 2014 producerade 565 fåglar, 

följt av 676 och 559 år 2016 och 2017. Således är totalsummorna i juli 2018 betydligt 

högre än de för juli 1988-2013 och 2015. De är mer jämförbara med de tre tidigare åren 

där konsekventa ansträngningar i månaden har varit möjliga. 
 

Intressanta fåglar i fångsten inkluderade (datum-fågel):  

 1 - Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra), två till fångades den 5; 

 4 och 22 – Gök (Cuculus canorus); 

 4 – Tofsmes (Lophophanes cristatus), enbart den femte ringmärkta på 

fågelstationen; 

 18 – Morkulla (Scolopax rusticola), första ringmärkta sedan 2007; 

 20 – Forsärla (Motacilla cinerea), första ringmärkta för fågelstationen; 

 23 – Gröngöling (Picus viridis), 6:e ringmärkta på tre år – alla i juli; 

 29 – Tornseglare (Apus apus), tredje ringmärkta för året och fjärde någonsin. 
 

Augusti 

Svaga syd till sydostvindar under de två första dagarna följdes av en tolvdagarsperiod med 

måttliga till starka vindar, huvudsakligen från sydväst. Detta följdes av svaga ostvindar den 14. 

Den 15 gav starka nordostvindar som följdes av fyra dagar med måttlig till stark sydvästvind. 

Den 20 bestod av svag ostlig till nordostlig vind som gav 318 fåglar. Merparten av resten av 

månaden dominerades återigen av en övervägande sydvästlig luftström, förutom sista dagen 

som gav svag till måttlig vind från nordost. Ihållande regn registrerades den 12 och 31, med 

lättare regn under ytterligare fyra dagar. 
 

Totalt 1 315 fåglar fångades under månaden, den högsta augustifångsten någonsin. Den 

20, en dag med lätta ostvindar, ringmärktes totalt 318 nya fåglar vilket var högsta 

dagsiffran någonsin för augusti månad. Av dessa var 236 Lövsångare (Phylloscopus 

trochilus). Höga fångster i augusti under åren 2013, 2014, 2016 och 2017 återspeglar den 

större ansträngning som nu är möjlig genom att ha två stationsvärdar på plats, vilket 

bidrar till att bygga en mer exakt bild av fåglars flyttningsmönster, toppar samt 

förändringar. 
 

Intressanta fåglar i fångsten inkluderade (datum-fågel);  

 1 – Morkulla (Scolopax rusticola). Andra ringmärkta för hösten 

 5 – Sparvhök (Accipiter nisus). Första av sju märkta under månaden 

 8 – Gråsparv (Passer domesticus). Första ringmärkta sedan 2014 

 13 - 4 Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) 

 14 - 29 Ärtsångare (Sylvia curruca). Dagsrekord för hösten 

 15 – Gräshoppsångare (Locustella naevia). Andra ringmärkta för hösten 

 15 – Näktergal (Luscinia luscinia), med ytterligare en den 22  

 20 - 236 Lövsångare (Phylloscopus trochilus). Dagsrekord för hösten 
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 27 – Ortolansparv (Emberiza hortulana). Första ringmärkta på hösten någonsin 

 30 – Tornfalk (Falco tinnunculus). Nionde ringmärkta för stationen 
 

 

 

September 
Efter måttlig nordlig vind den 1 följde period på fem dagar med svaga vindar, främst från 

nordost. Den 7 gav starka nordostvindar vilket följdes en två dagars måttliga vindar, under 

vilken riktningen skiftade mot sydväst. Från den 9 till slutet av månaden var den dominerande 

vinden väst till sydväst, sällan under "stark" och ofta "mycket stark" till "storm". 
 

Totalt ringmärktes 1 102 fåglar av 42 arter/underarter under månaden. Detta var den 23 lägsta 

septemberfångsten under fågelstationens 31-årsperiod. En stor anledning till den låga siffran 

antas bero på de bestående starka vindarna från väst till sydväst under större delen av 

månaden. 
 

Intressanta fåglar i fångsten inkluderade (datum-fågel):  

 2 – Gök (Cuculus canorus), tredje ringmärkta för hösten 

 2 - 3 Blåhakar (Luscinia svecica), med tre mer den 4  

 4 - 29 Ärtsångare (Sylvia curruca), tangerat dagsrekord för hösten 

 6 - 2 Mindre flugsnappare (Ficedula parva)  

 7 – Tajgasångare (Phylloscopus inornatus), första ringmärkta för hösten  
 

Oktober 
De första tio dagarna av månaden dominerades av en huvudsakligen västlig luftström 

varierande från nordväst till sydväst med hastigheter från måttlig till mycket stark, med lätta 

vindar den 2. Den 11 till 15 växlade vinden mellan måttliga till starka i riktning syd till sydost före 

en återgång till nordväst och sydvästvind från 16-23. Nord till ostvindar följdes från den 24 till 

30 med storm på 15-23 m/s den 30 som avslutades med starka sydvindar den 31. 
 

Under tre dagar ägde ringmärkning ej rum på grund av vädret. Totalt 2 085 fåglar 

ringmärktes under månaden. Detta är den 20: e lägsta oktoberfångsten under 31 år. 

Även denna månad var de ihållande vindarna från väst och sydväst en stor anledning till 

denna låga siffra. Kombinerat med en liknande bild för september har det inneburit en 

tystare höst än väntat och betydligt lägre än genomsnittet för de senaste två åren. 
 

Intressanta fåglar i fångsten inkluderade (datum-fågel):  

 2- Mindre flugsnappare (Ficedula parva), med yterliggare en den 13  

 3 – Höksångare (Sylvia nisoria) 

 3 - 9 Stjärtmesar (Aegithalos caudatus), höstens första  

 6 – Trädgårdssångare (Sylvia borin) 

 7 – Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus), första ringmärkta sedan 2014  

 10 - 3 Sidensvans (Bombycilla garrulus), höstens första 

 11 – Ärtsångare (Sylvia curruca), med yterliggare en den 20 

 11 – Taigasångare (Phylloscopus inornatus) 

 11 – Varfågel (Lanius excubitor), höstens första  

 20 – Enkelbeckasin (Gallinago gallinago), höstens första 

 20 – Ängspiplärka (Anthus pratensis), höstens första 
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 25 – Blåmes(Cyanistes caeruleus): Kontroll från Finland 

 26 – Sävsparv (Emberiza schoeniclus): Kontroll från Finland 

 28 – Sparvhök (Accipiter nisus): Kontroll från Finland 
 

November 
Svag till måttlig sydlig vind den 1 resulterade i ett gott antal fångar fångade, följt av ett par 

dagar av sydvästvindar innan vinden vred till sydost den 5 och kvarhåll den riktningen tills 

ringmärkningen upphörde den 10. Från den 5 till den 10 var vinden huvudsakligen svag till 

måttlig, vilket resulterade i kontinuerligt molntäcke och tjock dimma. 
 

559 nya fåglar av 22 arter ringmärktes under månaden, den näst högsta november under 

stationens 31 år. Dock bör noteras att antalet ringmärkardagar under november månad 

historiskt har varit låg. 


