
Gulsparv (Emberitzia citrinella) 
 
En sparv inom familjen fältsparvar. Gulsparven förekommer i stora delar av Europa 
och i Västra och centrala Asien. 
De flesta i Europa betraktas som stannfåglar. Den betraktas i Sverige som en typisk 
fågel knuten till jordbrukslandskapet. Minskningen på 70-talet på grund av 
metylkvicksilver (betat utsäde) har delvis reparerats. Vi vid Grosshamns fältstation 
märker denna art på hela Ramsvikslandet hela året. Vi vill följa artens 
häckframgångar vid byte av biotop och se om de lyckas med detta. Det vill säga från 
jordbrukslandskap till en biotop av ruderat- och berg-klipphällsnatur. På bilden har vi 
färgmärkt en av våra stationära gulsparvar på Ramsvikslandet.  
 
 

.  
 
 

2016 
Gulsparv (Emberitzia citrinella) 
Årsunge hane märkt i Grosshamn 29 september 2013 av Peter Backman. Hittad död 
av en privatperson vid parkeringen på Ramsvikslandet den 3 mars 2016. Denna 
fågel kan ju tyckas vara stationär i Grosshamn men vem vet var den tillbringat 
vintern. Två år och 166 dagar har förflutet mellan ringmärkning och återfynd. 
 

2019 
Gulsparv (Emberitzia citrinella) 
En årsungshona märktes i Norge Larvik den 19 september 2018.  
Honan kontrollerades av Peder Kinberg i Väjern Långevik den 20 januari 2019. 
Denna årsungehona hade förflyttat sig 10,4 mil i sydostlig riktning under 123 dagar. 
Undrar om den stannar och häckar i Bohuslän eller förflyttar sig tillbaka till Norge 
efter födosök under vinterhalvåret i Väjern 
 
 



2020 
Gulsparv (Emberitzia citrinella) 
En årsunge hona märktes av Gunnar Selstam på Nötö Ramsvikslandet den 19 
oktober. Sorligt nog hade den flugit mot en ruta och dött den 7 november på Långön 
Solbacken Hunnebostrand. En privatperson hade hittat fågeln fotat den och sänt 
bilder och ring till Naturhistoriska riksmuseets ringmärkningscentral.  Denna lilla hona 
hade förflyttat sig 9 km från där den ringmärktes. 
 

2022 Gulsparv (Emberitzia citrinella) 

En hona årsunge märktes vid Skagens fyr den 27 december 2019. Denna hona 
kontrollerades som treåring av Peder Kinberg den 13 november 2022 och släpptes 
därefter. Trevligt att de västliga vindarna för med sig några gulsparvar till 
Ramsvikslandet. Undrar hur många av de vi märker på ramsvikslandet faktiskt är 
danska. Detta är det första utländska återfyndet. Alternativet eftersom den märktes 
sent på året är att den är född i Sverige hamnat med ostvindar i Danmark och nu 
återvänt till Sverige. Vi får hoppas på fler återfynd mellan våra länder. 
 

2023 
Gulsparv (Emberitzia citrinella) 
Hona vuxen märktes av Peder Kinberg den 30 oktober på Ramsvikslandet lokal 
Nötö. Denna fågel tillsammans med en gulsparv (till omärkt) flög in i ett fönster i 
Grebbestad Den 27 januari. Fåglarna hittades döda av en privatperson som 
meddelat RC. Av de fynd vi har haft har nu tre återfunnits döda varav två flugit mot 
fönster troligen vid matning. Denna fågel, en minst 3 år gammal hona,har haft sitt 
vinterområde runt om i mellersta Bohuslän. 
 


