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Årets ringmärkningssäsong startade 14 juli
och sträckte sig ända till 22 september. Till
en början användes tio nät uppsatta på sam-
ma nätplatser som de senaste säsongerna.
Tyvärr stals tre slöjnät tidigt vilket innebar
att vi ändrade rutinerna för uppsättning och
nedtagning samt att två nya fångstplatser
togs i bruk. Säsongens totala nätinsats upp-
gick till 1064 nättimmar fördelade på 24
fångstdagar, varav 7 i juli, 13 i augusti och 4
i september.

En rekordsäsong!
För andra säsongen sedan starten 1995 ring-
märktes över 1000 fåglar och dessa var för-
delade på 33 olika arter (Tab. 1). Av total-
summan svarade alltså rörsångare och kärr-
sångare för en stor andel med 271 respek-
tive 208 ringmärkta individer. Detta var den
andra säsongen i rad som andelen rörsång-
are var högre än kärrsångare. Detta har san-
nolikt sin förklaring i att en betydande bio-
topförändring skett under senare år. Att
vissa ytor numera betas, att bladvass och
kaveldun breder ut sig längs dammkanterna
samt att nässlor och andra örter får stå till-
baka för allt större och tätare buskage bety-
der att kärrsångarbiotopen minskar sakta
men säkert. Totalt sett är dock fortfarande
kärrsångaren den art som det märkts flest
av sedan starten för åtta år sedan (Tab. 2).

Den tredje vanligaste märkarten var löv-

sångare med 95 märkta, tätt följd av säv-
sparv med 84 märkta. För förstnämnda art
var det den näst högsta årssumman sedan
starten och för sävsparven innebar det med
knapp marginal nytt årsrekord. Andra arter
som fångades i större antal än tidigare sä-
songer var blåmes, talgoxe, grönfink, pil-
fink och kanske trevligare, även ärtsångare.
Jämförelsevis många törnskator (7 ex) och
trädgårdssångare (18 ex) märktes också, vil-
ket var kul med tanke på att de tillhör den
långflyttande skaran. Att koltrast och järn-
sparv visar en nedåtgående trend under
häckningstid ter sig svårförklarligt.

Under nio av de totalt 24 fångstdagarna
ringmärktes 50 fåglar eller fler. Säsongens
toppdag blev den 13 september med 71
märkta fördelade på 14 arter. De artmässigt
bästa dagarna var istället 9 och 18 augusti
då vardera 15 olika arter ringmärktes.

Tidigare år har Johan Hammar jämfört
ungfågelandelen för några utvalda arter (se
tidigare årgångar av Fåglar i Nordvästskåne).
Ungfågelandelen denna säsong var i vanlig
ordning hög för de flesta arter och samman-
taget låg den på en något högre nivå jäm-
fört med tidigare år. Procentuellt skiljde sig
andelen ungfåglar åt mellan olika arter.
Tabell 1 visar andelen gamla respektive
unga fåglar för några utvalda arter under år
2002. I siffrorna ingår både nymärkningar
och kontroller av fåglar märkta tidigare år.

Ringmärkningen i Hasslarp 2002

Henrik Johansson

För åttonde säsongen i rad bedrevs ringmärkning vid Hasslarps
sockerbruksdammar. Antalet märkta fåglar stannade på 1049 vilket med
knapp marginal var den högsta årssumman sedan starten 1995. Troligen var det
en kombination av olika anledningen som bidrog till detta, dels att märkningen bedrevs
i ganska stor omfattning, men även att fågeltillgången var tämligen god samt att ett par nya
nätplatser fångade relativt mycket fågel. Likt tidigare år svarade de två accrocephalus-arterna rör-
och kärrsångare för en stor del av fångsten.
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En betydande anledning till att ungfågelan-
delen för vissa arter, t.ex. rörsångare och
sävsångare var klart högre än medeltalet för
åren 1997–2002 var säkert att verksamheten
startade en knapp vecka senare än tidigare
år. Andelen gamla fåglar är nämligen betyd-
ligt högre i juli än under de därpå följande
två månaderna.

Nymärkningar
Tre för oss nya märkarter fångades med en
ung kungsfiskare som absoluta höjdpunkt
den 9 augusti. Trevligt var det också med
den gökunge som ringmärktes 18 augusti,
för övrigt ivrigt matad av en av områdets
sedan några år märkta rörsångare. Att inga
gråsparvar fastnat i näten under tidigare

säsonger ter sig underligt med tanke på att
tio ringmärktes detta år. Andra för Hasslarp
ovanliga märkarter var en skogssnäppa 6
augusti, verksamhetens blott andra. Därtill
en vacker gulsparvhanne en vecka senare,
även detta den andra sedan starten.

Återfynd och kontroller
Under perioden fångades och kontrollera-
des 28 fåglar vilka märkts tidigare. Tre av
dessa var inte ringmärkta i Hasslarp, en rör-
sångare med holländsk ring, en sävsparv
med tysk ring samt en sävsångare med
svensk ring. I skrivande stund har vi inte
fått några närmare uppgifter om dessa.

Våra ”egna” kontroller fördelade sig på
sju arter; 8 rörsångare, 6 kärrsångare, 5 säv-
sparvar, 3 sävsångare samt vardera ett ex av
talgoxe, gransångare och törnsångare. Bland
dessa förtjänar tre av kärrsångarna ett extra
omnämnande då de under sommaren upp-
nådde en ålder på fem år. Sålunda har de
avverkat sträckan mellan Hasslarp och
Centralafrika vid tio tillfällen. Imponerande!
Den kontrollerade talgoxen hade under 5
års tid lyckats undgå områdets katter och
sparvhökar.

Vid ett tidigare tillfälle har en i Hasslarp
märkt kärrsångare kontrollerats av märkare
i Sydskåne och under den gångna säsong
rapporterades ytterligare en. Det gällde en
individ som märktes som ungfågel i Hass-

Tabell 1. Andel (%) gamla (2K+) och unga
(1K) fåglar av den totala fångsten för
några utvalda arter.

Art 2K+ 1k

Kärrsångare 19 81
Rörsångare 15 85
Sävsångare 16 84
Lövsångare 1 99
Gransångare 11 89
Ärtsångare 5 95
Törnsångare 13 87
Sävsparv 30 70 

Skogssnäppa ringmärkt vid
Hasslarps sockerbruks-
dammar 2002.
Foto: Henrik Ehrenbergh
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År 1995 2001 2002 1995
–2000 –2002

Period (fr.o.m–) 8/7 14/7

(–t.o.m.) 1/9 22/9
Antal nättimmar – 715 1064 –

Vattenrall 1 1
Enkelbeckasin 1 1 2
Skogssnäppa 1 1 2
Gök 1 1
Kungsfiskare 1 1

Göktyta 1 1
Backsvala 1 1
Ladusvala 6 2 8
Trädpiplärka 13 1 14
Gulärla 3 2 5

Sädesärla 5 2 7
Gärdsmyg 5 5
Järnsparv 118 13 36 167
Rödhake 42 3 6 51
Näktergal 21 2 23

Svart rödstjärt 1 1
Rödstjärt 13 2 15
Buskskvätta 14 2 1 17
Koltrast 54 2 3 59
Björktrast 4 3 7

Taltrast 5 1 1 7
Gräshoppsångare 13 1 14
Vattensångare 1 1
Sävsångare 287 31 46 364
Kärrsångare 1340 115 208 1663

År 1995 2001 2002 1995
(forts.) –2000 –2002

Rörsångare 744 120 271 1135
Trastsångare 1 1
Härmsångare 15 1 16
Ärtsångare 29 4 20 53
Törnsångare 359 28 45 432

Trädgårdssångare 50 12 18 80
Svarthätta 29 2 5 36
Gransångare 14 5 8 27
Lövsångare 281 31 95 407
Svartvit flugsnappare 10 1 1 12

Blåmes 95 11 36 142
Talgoxe 73 16 41 130
Nötväcka 2 2
Törnskata 9 7 7 23
Stare 9 9

Gråsparv 10 10
Pilfink 13 21 34
Bofink 2 2
Grönfink 122 24 69 215
Steglits 10 1 11

Grönsiska 7 7
Hämpling 32 32
Gråsiska 3 2 5

Rosenfink 1 1
Gulsparv 1 1 2
Sävsparv 290 27 84 401

SUMMA 4151 462 1049 5662

Tabell 1. Ringmärkta fåglar vid Hasslarps  sockebruksdammar 2002 samt tidigare säsonger

larp 28 juli 2001 och kontrollerades av ring-
märkare vid Bingsmarken vid skånska syd-
kusten nästan exakt ett år efter märktill-
fället.

Två utlandsfynd kan också redovisas,
båda gällande rörsångare fångade i Belgien.
Dels en ungfågel som märktes i Hasslarp 4
augusti och som kontrollerades av ringmär-
kare utanför Antwerpen 29 augusti. Den
andra gällde också en ungfågel vilken ring-
märktes 9 augusti och kontrollerades av
ringmärkare vid Limburg nio dagar senare.
Av totalt sex utlandskontrollerade rörsång-
are sedan starten härrör fem från Belgien.

Observationer
Under ringmärkningsdagarna noterades
naturligtvis en del fåglar förutom de som

fastnade i näten. Vi kunde konstatera att
brun kärrhök, skedand och vigg häckade
framgångsrikt. En sändarförsedd vit stork
strök över dammarna vid flera tillfällen.
Vattenrallar hördes regelbundet och pil-
grimsfalk noterades vid några tillfällen,
både en äldre och minst en yngre fågel.
Dubbelbeckasin rastade såväl 21.8 som 13.9
och tillfälligt sågs en ung brunglada 13.9.
Enstaka forsärlor rastade under hela perio-
den liksom några rödstrupiga piplärkor i
början av september.

Tack
Under säsongen har framförallt Mats Rellmar och
Mårten Müller hjälpt till att hålla igång verksam-
heten. Stort tack till Er men även tack till alla er
andra som var med på ringmärkningsrundorna
under 2002.




