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Stockholms enda fågelstation.

Här ringmärks 10 000 fåglar   om året
De kommer över havet i tio
tusen tal – och för några av dem 
är Landsort, med den klassiska 
fyren, den första fasta marken 
på hundratals kilometer. Bland 
klipporna finns Stockholms enda 
fågelstation. DN följde med orni
tologen Monica Thelin när hon 
ringmärkte några av årets första 
sommarfåglar.

○○Morgonljuset flödar ymnigt över 
berghällar och buskage när Monica 
Thelin stegar över spängerna strax 
söder om Landsorts fågelstation. 
Talgoxar filar och bofinkar sjunger 
runt omkring, men några veckors 
kallare väder har hållit nere inflö
det av fåglar. I dag blåser det från 
nordost, och Monica Thelin har 
bara öppnat en handfull av statio
nens omkring 30 nät. 

Men se, där sitter nu i alla fall en 
taltrast i ett av näten. Dagens första 
fångst. Fågeln tråcklas försiktigt 
loss ur nätet och läggs i en mörk, 
ventilerad transportpåse. Sedan 
går Monica Thelin tillbaka längs 
spängerna, och ner i ”labbet” i få
gelstationens källare. 

–○Nu ska vi se. De låter, bajsar och 
bråkar en hel del, de här, säger hon 
och plockar försiktigt upp fågeln ur 
påsen. 

Monica Thelin tar en aluminium

ring – en av de större modellerna – 
och klämmer fast den runt fågelns 
ena ben. Koden på ringen talar om 
var och när fågeln ringmärktes, och 
kommer att kunna bidra med viktig 
information nästa gång just denna 
taltrast fångas in för kontroll. 

Taltrasten noteras i liggaren un
der artens förkortning TATRA, vägs 
in på 63,8 gram och vingens längd 
mäts med linjal till 116 millimeter. 
Genom att blåsa på fågelns buk 
blottas skinnet under fjäderdräk
ten, och Monica Thelin bedömer 
hur välgödd taltrasten är på fettre
serverna som syns innanför huden. 
Det blir en fyra på den sexgradiga 
skalan – den har nog varit på ön och 
hunnit äta upp sig ett tag, efter den 
långa flygturen hit.

Den här processen  sker mellan 
10○000 och 11○000 gånger varje år 
på Landsorts fågelstation. Öns pla
cering som den sydligaste finger

spetsen i Stockholms skärgård gör 
Landsort till en av Sveriges främs
ta sträcklokaler, alltså platser där 
flyttfåglar kommer i stor mängd. 

Länge var flyttfåglarnas  resvägar 
och navigering en gåta för veten
skapen, men nu vet man ganska 
mycket både om vägvalen och om 
biologin bakom flyttbeteendet. 

Reflexen att påbörja resan norrut 
är hormonellt betingad. Själva navi
gationen sker med hjälp av jordens 
magnetfält, solen, stjärnhimlen 
och landskapets utseende. 

Daniel Bengtsson, som är tidiga
re stationschef på Ottenby fågelsta
tion och doktorand i fågelekologi, 
tar svenska näktergalar som exem
pel. På hösten flyttar de i kortare 
sträckor ner till östra Medelhavs
regionen, men där stannar de en 
längre tid och äter upp sig inför flyt
ten över Sahara till övervintrings
platserna i Östafrika.

–○Man har upptäckt att de vet hur 
jordens magnetfält ser ut i det om
råde där de ska ställa om från etapp
flytt till den långa Saharaflygningen. 
Genom att manipulera magnetfältet 
runt fåglar så att de tror att de kom
mit till östra Medelhavsområdet har 
man sett hur de gör denna omställ
ning, och lagrar på sig mer fett.

Samtidigt som forskarna fått en 

allt större förståelse för hur flyttfåg
larna fungerar, har man också iakt
tagit förskjutningar i flyttmönstren 
som ställer gamla sanningar på 
ända. Många arter – men inte alla – 
kommer tidigare nu än för 30-40 år 
sedan, som en följd av det varmare 
klimatet. 

Traditionellt har man  pratat om vä
derflyttare och datumflyttare. Vä
derflyttare som sånglärka, grågås 
och tofsvipa anländer tidigt, men 
varierar väldigt mycket beroende 
på temperatur och väder. De kan till 
och med vända tillbaka söderut om 
vädret tillfälligt blir sämre. 

De som tidigare kallades för da
tumflyttare anländer med mycket 
större precision runt ett visst da
tum, ofta i slutet av april eller i maj. 
Dessa arter övervintrar längre sö
derut, har en mycket längre flyttväg 
och är därför mer beroende av en 
”strikt” färdplan för att komma till 
häckningsområdena i rätt tid.

–○Uppdelningen i väder och da
tumflyttare känns ganska föråldrad 
nu, när vi har sett stora förskjut
ningar i flyttdatum även för tro
pikflyttarna, de som övervintrar 
i till exempel Afrika, säger Daniel 
Bengtsson.

Förändringarna i flyttfåglarnas 
ankomst varierar mellan några da
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Trana (Grus grus) 

Sädesärla (Motacilla alba)

Tornseglare (Apus apus)

Rödhake (Erithacus rubecula)

Koltrast (Turdus merula) 

Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
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Bo�nk (Fringilla coelebs) 
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Illustrationer: Bilder från Fågelguiden av 
Lars Svensson, Dan Zetterström
och Killian Mullarney.
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Silvertärna (Sterna paradisaea)
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Från koltrast till näktergal – snart är alla här 
Datumen anger kulmen för respektive art, alltså den dag då halva populationen har kommit till Sverige. 

DN den 22 februari 2015.

DN i Landsort
Albin Grahn, text
Lotta Svensson, foto

Fakta. 

○○ Ringmärkningen 
på landsort bedrivs 
helt ideellt, och har 
pågått sedan slutet av 
1970-talet.

○○ De allra flesta fåglar 
som fångas och ring-
märks här är tättingar, 
alltså till exempel tras-
tar, sångare och finkar. 
den vanligaste fågeln i 
näten är kungsfågeln. 

○○ Sverige har 21 fågel-

stationer. dessutom 
finns det privatper-
soner med licens som 
bedriver ringmärkning. 
sammanlagt ring-
märks årligen omkring 
300 000 fåglar.

○○ Ottenby på Öland 
och Falsterbo fågelsta-
tion bedriver så kallad 
standardiserad fångst, 
där förutsättningarna 
är desamma varje år. 

då kan resultaten 
användas för att föra 
statistik över fågelpo-
pulationerna. 

○○ Naturhistoriska 
riksmuseets ringmärk-
ningscentral samlar 
in och går igenom all 
svensk data, ända 
tillbaka till 1911. det är 
även dit man ska skicka 
upphittade märknings-
ringar.

gar och mer än två veckor för olika 
arter.

På Landsort i Stockholms  skärgård 
har förmiddagen förflutit, och nä
ten vittjats ett tiotal gånger. Dagens 
fångst är mager, bara elva fåglar 
så här långt, och ungefär hälften 
av dem är redan ringmärkta och 
släpps omgående ut igen. 

–○Vissa dagar gör man inget annat 
än att fånga in samma fåglar. Det 
beror på väderförhållandena och 
födosituationen här på ön, säger 
Monica Thelin. 

Bland arterna denna dag finns 
taltrast, koltrast, kungsfågel, röd
hake, järnsparv, hämpling, steglits, 
talgoxe och bofink. I maj kommer 
de flesta sångarna, som tillhör tro

pikflyttarna, de som flyttar allra 
längst.

–○Vid ett tillfälle var jag i Namibia 
och ringmärkte. Det fanns otroligt 
mycket exotiska fåglar där, men det 
häftigaste var ändå tanken på att jag 
skulle kunna fånga in samma lilla 
lövsångare där, som här hemma på 
Landsort, säger Monica Thelin. 

Favoriter, då? Det pågår ju ändå 
en omröstning om Sveriges nya na
tionalfågel. Monica Thelin avslöjar 
att hon röstat på korp, koltrast och 
blåmes. 

–○Enda problemet om blåmesen 
vinner är att då kommer den att 
bli ännu kaxigare, säger hon, och 
berättar att den näpna fågeln är en 
värsting när den fastnar i nätet. 
albin.grahn@dn.se

Taltrasten får en av de större ringarna i sortimentet.

Vingarnas fjädrar kan berätta hur gammal fågeln är.

Under bukfjädrarna kan man se fågelns fettreserver. Varje timme måste näten vittjas, så att inte fåglarna skadar sig. Här tråcklar Monica Thelin försiktigt loss en talgoxe. 

    Jordens magnetfält

    Med hjälp av solen ...

    ... och stjärnorna på natten

Landskapets utseende

Starkare vid polerna
Celler med 
magnetiskt
mineral 

Så navigerar de

Fåglarna har hjälp både av solens 
position på himlen och, om det är 
mulet, hur ljuset bryts i atmosfären. 

Svagare
kring
ekvatorn

Med hjälp av stjärnhimlens skenbara 
rotation kring jordaxeln kan de 
avgöra vart norr är.

Nära slutdestinationen kan ledlinjer 
som kuster, bergskedjor och �oder 
hjälpa till att visa vägen.
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Jordens magnetfält visar nord och 
syd, men också mer lokala variatio-
ner. Fåglarnas inre kompass är 
mycket avancerad.

Finkarnas clown, steglitsen, fastnar i två exemplar i nätet.

Militärens gamla sjukstuga blev fågelstation år 1988.

Fakta. Sveriges nya nationalfågel

○○ i dag är sista dagen på omgång 2 
i omröstningen om sveriges nya natio-
nalfågel, som organiseras av Birdlife 
sverige. 
Omgång 1: 28 februari
Omgång 2: 30 april
Omgång 3: 30 juni
Finalomgång: 31 augusti
Här kan du rösta: http://www.birdlife.
se/sveriges-ornitologiska-forening/
fagelskadning/nationalfagel/


