
857o av de kärrsnäppor som fångas vid Ottenby är adulta. Foto: Mats Wallin.

Ottenbl'fågelstation har ett av Europas mest omfattande åtetfyndsmateri-
al och ett helt enormt fångstmaterial. Till och med säsongen I 993 har I 13
581 kcirrsncippor ringmärkts och dessa har givit 2 353 åte{ynd. Drygt ett
tusen frtimmande kontroller har också gjorts. Detta är givetvis en stor luilla
att göra analyser ur och hörföljer en liten presentationför att ge ett ax-
plock och för att visa på möjliga analyser.

Fångsten trap"). Då vi koncentrerat fångsten
Ottenbys vadarfångst på Ölands till udden, där fällorna står på tång-
Södra Udde bedrivs årligen med vallarna, blir det hos kärrsnäppan
drygt 100 vadarfällor, från de första mest äldre fåglar som vi fångar (se

dagarna ijuli till en bra bit in i sep- figur 1). De yngre, dvs årsungarna,

tember. Många iir vi som gått dessa tycks välja sandrevlar norr om vårt
vadarrundor och inte bara luktat fångstområde som sin huvudsakliga
som en kärrsnäppa utan även känt rastplats. Därför utgörs den årliga
oss som denna tånglevande vadare. fångsten på 2-3 000 fåglar till 85%

Fällorna vi använder är fiskmjärds- av äldre individer.
liknande, som vi själva bygger och
som idag är ett känt begrepp i fägel- Två raser
fångstvärlden ("Ottenby Wader- Den häckande rasen av kärrsnäppor
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på Öland och runt Östersjön
( C a Lidri s alpina s c hinzil) förekom-
mer givetvis även i vår vadarfångst.
Ungfåglar av kärrsnäppa som fång-
as före första augusti bör med stor
sannolikhet vara just sydliga kärr-
snåppor (se figur 2). De adulta läm-
nar området redan i slutet av juni,
eftersom de byter sina vingfjädrar i
vinterkvarteren. Det stämmer alltså
att både äldre och yngre flyttar un-
gefär en månad tidigare än motsva-
rande för nominatrasen (C. a. alpi-
na) (se figur 1 och 2).
Av de ringmärkta sydliga kärr-

snäpporna har vi 8 säkra vinterfynd,
vilka är fördelade från Marocko i
söder till Holland i norr. Tre av fyn-
den kommer från den franska väst-
kusten, en plats som också i littera-
turen anges vara det huvudsakliga
övervintringsområdet för de kärr-
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Figur 1. Klirrsnäppans fångstfördelning i tiden när fångst bedrivs på Ottenby, uppdelad på adulta och årsungar (1k).
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Figur 2. Ottenby fågelstations fangst av årsungar av kiirrsnäppa ijuli, med stor sannolikhet av den på Öland hackande

rasen C. a schinzii. Mediandatum 20 juli jiimfört med 26 augusti för C. a. alpina.
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På väg till
ruggningsplat-
serna längs At-
lantkusten gör

de adulta kärr-
snäpporna en-
dast korta besök

vid Ottenby.
Foto: Jan Ritt-
f'eldt.

snäppor som häckar i Ostersjön.
Att Ottenby under höstarna i hu-

vudsak berörs av Ishavskust- och
tundrahäckande kärrsnäppor, från
Yamalahalvön och västerut, visar de

14 sommarfynd som finns fram till
1992. Dessa kiirrsnäppor tillhör no-
minatrasen (C. a. alpina) och över-
vintrar i huvudsak på de brittiska
öarna och utefter franska västkusten,

vilket även Ottenbys återfångstbild
visar.

Den övervintrande populationen i

Europa uppskattas till 1,3 miljoner
individer, av vilka 55% finns på de

brittiska öarna och 25Vo utefter fran-
ska kusten. Ottenbys kärrsnäppe-
återfynd fördelar sig med 45Vo til1
Storbritannien och 30 Vo utefter
franska kusten. Portugals, västkust,
södra Spanien, Marocko, Camargue.
Po-deltat och Tunisien svarar till-
sammans för 15Vo av vinteråterfyn-
den.

Fynden från östra Medelhavet sva-

rar för mindre än l7o. Fynden från
Danmark, Tyskland, Holland och
Belgien $gör 9Vo av vinterfynden
Förmodligen är Medelhavsländerna
underrepresenterade i materialet be-

roende på att det är svårt att erhålla
återfynd från ett område där varken
omfattande jakt eller fångst för ring-
märkning bedrivs.

Sommarpassagen
Gustav Kolthoff publicerade ålders-

separerat kärrsnäppematerial från
Ölands Södra Udde redan 1894. Då
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var det inte fångade fåglar utan
skjutna och examinerade som ingick
i materialet. Att de äldre fåglarna
passerade en knapp månad före års-

ungarna var fallet även då (se figur
l). I dagens fangst klarar vi också att

åldersurskilja de som föddes i fjol
(2k) mot ännu äldre (se figur 4). Då
troligen merparten av de "fjolåringa-
rna" (2k) som följer med upp till
häckningsplatserna försöker häcka,

ger det en nästan likadan flyttnings-
passage som för de ännu äldre fåg-
larna vid Ottenby.

Snabb flyttning
Ottenbys läge i södra Östersjön
innebär att kiirrsnäpporna åir en el-
ler två dagars flyttning från Atlant-
kusten, den plats där de ryska kärr-
snäpporna gör sitt huvudsakliga
byte av vingfjädrar. Detta gör att de

vuxna (adulta) kärrsnäppornas rast-
ning på Ottenby iir kort. Snabb-åter-

fynd eller kontroller är också bero-
ende av var möjligheten att erhålla
sådana finns. De riktigt snabba un-
der 1980-talet är: ett dygn till
Gdansk i Polen och Rostock i Tysk-
land, eller tre dagar till Nidingen på

svenska västkusten.
Från 1960-talet har vi kontroller av

fåglar på Torhamn i Blekinge efter
ett dygn, liksom från Falsterbo och
Åhus i Skåne samt Rostock och
Helgoland i Tyskland. Detsamma
gäller flera danska lokaler. På den

tiden var det betydligt fler som be-

drev vadarfångst i Sverige, och allt-
så inte så att fåglarna då flyttade
låings svenska kusten mot att de idag
flyttar mot Polen och Tyskland.

Om man tittar på materialet över
snabbåterfynd efter tre dagar kan
man se att kärrsnäpporna hinner lite
längre. Förutom de ovan nämnda
finns kontroller efter tre dagar från
Holland, södra England samt Skott-
land. Tar vi fyra till fem dygn efter
ringmärkningen på Ottenby finns ett

par fynd från franska kusten i Bre-
tagne och ett strax utanför Prag i
Slovakien.
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Figur 4. Kiirrsnäppans ettåringar kan på fjäderdräkten nu för tiden separeras ul
från de äldre, men de visar ingen större skillnad i val av flyttningstid på Onenby.

Kärrsnåppa Calldris alpina
And fångade I %

1A 21 24 27 30 2 5 8 Dåtum
S€ptember

sunm€rad långd

f igur 5. Återfynd av minst ett år gamla kiinsnäppor fördelade på det antal år

som förflutit mellan miirkningen och återfyndstillftillet. Alltså skall minst ett
år läggas till medelv?irdet. Åren 1960-69 ringm?irktes fåglar med aluminium-
ringar medan de under den senare perioden måirktes med stålringar.

Ottenby-kånsnäppors återfynd

Ären 1960-69

Totåhffbj6ttrd420 ft€ddry+ + aZår

Åren'1984-92

Tolala &bld lynd 452 m€dd 2y + + 3,31 &

3 6 I 121s
Augu$i

f ,, ,=*.,

1 1 7 10 13161922252a31
Juli
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Vilande kiirrsnäppa i vinterdräkt.

Punktlighet
Kärrsnäppefl yttningen under hösten
sker på bred front och kan uppenbar-
ligen en höst koncentreras till norska
västkusten för att en annan höst sty-
ra av mot Östersjöns västkust för att
ytterligare ett annat år hamna längs
den sydöstra Östersjökusten.

På 1950- och 1960-talet fångades
stora skaror vadar{åglar på Revtang-
en i Norge. Det var bl a då som en
kämsnäppa kontrollerades ena året
på Ottenby, den 20.7, och därefter
året därpå vid Revtangen , den 21.'7 ,
och tre år senare återigen på Otten-
by, den 22.7 . Detta tyder på en im-
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ponerande punktlighet.
Idag, då polackerjobbar intensivt

i Gdansk, får vi Iiknande kontroll-
funktioner över sträcket år från år,
till och med när det gäller överflyg-
ningens punktlighet. I detta stora
material av kontroller och återfynd
finns t ex en adult kärrsnäppa som
ringmärktes på Ottenby 28 jnli 1971
och som kontrollerades 17 år sena-

re,26 juli 1988, på Ottenby. Fantas-
tiskt!

Det finns för övrigt många punkt-
liga kiirrsnäppor på Ottenby. Bl a en
brittiskmärkt fågel som kontrollera-
des fyra år på Ottenby med bara fyra

Foto: Jan Rittfeldt.

dagars variation, mellan den 26-29
juli. Samma fågel kontrollerades för
övrigt flera gånger i England, varje
gång i samma vik!

Åldersstrecket
Överlevnaden mellan åren hos en
halvstor fågel som kärrsnäppan bru-
kar man beräkna till 50Vo. Ottenbys
återfyndsmaterial, analyserat på den
frågan, visar också något liknande
(se figur 5). Då bara fåglar märkta
som adulta rir med i analysen (dvs de
ettåriga (= 2k) eller äldre) så är me-
dellivslängden minst ett år längre än
vad återfynden visar. Detta ger ett
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Figur 6. Kiirrsnäppepopulationens ål-
dersstruktur baserad på de adulta åter-

fynden. Slående ?ir att kiirrsnäppor i
åldern tre till fyra år dominerar stort.

Populai;onens åldersslruklur

minsi2yvidlångd

snitt på 3,7'7 Ftr för ?ren 1960-69 och

4,31 är för åren 1984-92.
Världens äldsta kärrsnäppa är den

som vi på Ottenby kontrollerade 23

år och l0 månader efter ringmärk-
ningstillfället vid Revtangen i Nor-
ge. Redan då var den adult!

Det finns manga felkällor i bedöm-

ningen och analysen av fåglars å1-

der, men återfyndsmaterialet är det

som står till buds idag. Varför vi har

gjort en uppdelning av materialet
fran 60-talet mot 80-talet är att vi nu
för tiden ringmtirker alla kiirrsnäp-
por med "evighetsstålringar". Det
borde leda til1 att vi kommer att no-
tera en högre medellivslängd. Skitl-
naden i medeltal åir emellertid bara

0,5 år. Trots allt är det få kärrsnäp-
por som kommer upp i 5-8 års ålder,

då enligt en viktanalys aluminium-
ringarna kan falla av.

Slutsatser som kan dras av det vi
vet om åldersfördelningen är att
kärrsnäppepopulationen består till
mer än 5O7o av två till fyraåriga fåg-
lar och att endast några få procent iir
äldre än 10 ar (figur 6).

Stor variation
Sedan många år mäts, vägs och
ruggningsbeskrivs samtliga kärr-

FAI(TARUTA I
Vinge normal variation mellan I 12 och

128 m. m=120m
Störst 1.9 1988 142 mm
Minst 2.7 1984 107 (trol. C-a.schinzii)

Vikt nomal vtriation mellan 38 rch
60grm m=45gram

Tyngst 10.9 1990, vikt 70 gram (från
Rostock i Tyskland individ på 85

gram, som ej kunde flyga)
Lättast 20.7 1989, vikt 24,5 gram

FAI(TARUTA 2
Stora fångstdagar på Ottenby

19 augusti 1992
670 nymärkningr av kuinsnäppa smt 38
kontroller av lrzimmmde ringmrirkningtr.
"Niclas har burit minst 35 kg känor"

24juli 1993
670 nymärkningar av känsnäppa samt 15

konlroller av [rämmde ringmärkningar.
''Magnus har blåsor i händerna av ring-
miirkningen"

snäppor som fångas på Ottenby. Det
är slående hur stor variationen fak-
tiskt är (se Faktaruta l).
Ringmärkningen av kärrsnäppor på

Ottenby iir ett omfattande och lång-
varigt arbete. Ringmärkningsdagar-
na är många per år, och tyviirr är det

väl bara de riktigt stora dagrna som

etsar sig fast på näthinnan. 100 k?irr-

snäppor om dagen ger en egentligen
fullt upp, men för ökad kunskap om
dessa fantastiska fåglar orkar man
en bra stund till (se Faktaruta 2).
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Man böriar bli till åren, men en Ottenbyfångst till ska jag bara klara av... . Vi
ses nästa år!
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Besök på ryska tundran

Noel Holmgren

Figur 1. Karta över den svensk-ryska tundra-ekologiexpeditionen 1994's fiirdväg. Numrering indikerar landstigningsplatserna: 1)
Kolahalvön, 2) Kaninhalvön, 3) Kolguyev, 4) Pechorabukten, 5) Västra Yamal, 6) Nona Yamal, 7) Arktiska Institutöarna, 8) Nord-
västra Taymyr, 9) Nona Taymy'r, 10) Nordöstra Taymyr, 1 1) Oleneksiybukten, 12)Yanadelatat,l3) Nysibiriska öama, 14) Indigirka,
15) Kolymadeltat, 16) Ayon, 17) Wrangels ö, 18) Kolyuchinskayabukten. Plats 6 besöktds inte alls. Platsema 7 och 18 besöktes

Trink att få följa med på en expedition lcings den ryska ishavskusten. Vill-
ket riventyr! Vilka representanter för Calidris kan man hitta där? Rödhal-
sad snäppa, spetssjörtad sneippa eller kanske till och med en skedsntippa.
En sak var dock säker före det att resan startade. En representant för
Calidris fanns på plats, niimligen Noel Holmgren, med uppgift att berätta
för liisarna om hur OOF:s symbol, kärrsncippan, har det på häcknings-
platserna i norr. Här tir hans rapport.

:

i

endast under några timmar.

Den ryska tundran iir häckningsplats
för de flesta av de kärrsnäppor som
ses utmed Sveriges kuster. Även om
den ryska öppenheten har gjort det
möjligt för västerlänningar att besö-
ka dessa områden så är de ändå väl-
digt svårtillgängliga. Det var alltså
ett fantastiskt tillfälle som bjöds när
den svensk-ryska tundra-expeditio-
nen blev förverkligad. Vi skulle få se

kärrsnäppornas häckningsplatser
och uppleva de förhållanden under
vilka de genomför sin häckning.

Från Kolahalvön till
Kolyuchinskayabukten
Det blev hela 15 olika ställen utmed
hela Rysslands ishavskust som vi
kom att besöka under ett dygn eller
mer (se figur 1). På fyra av dessa
ställen fann vi inga kärrsnäppor:
nordvästra och norra Taymyr, Nysi-
biriska öama och Kolymadeltat. För-

98

utom att vi inte såg några kärrsnäp-
por i Kolymadeltat stämmer detta
ganska väl överens med artens se-

dan tidigare kända utbredningsom-
råde. Vi har dock skjutit nordgrän-
sen lite 1ängre norrut, eftersom vi på
nordöstra Taymyr fann det förmod-
ligen nordligaste boet hittills av
k?irrsnäppa i Eurasien (76' 11'N).

Kärrsnäppan förekommer i de fles-
ta tundrazoner utom i tundraöken
och skogstundra. Tundraöken finns
på extremt nordliga breddgrader bl
a på nordligaste Taymyr, medan

skogstundra zir den zon som i söder
övergår i taigan.

I vått och torrt
För att kärrsnäppan skall trivas får
det inte finnas någon hög vegeta-
tion. Den verkar föredra platser med
decimeterhögt gräs och låga tuvor,
men det är inget krav. Då är det vik-
tigåre att det är lagom blött. Boet
måste ligga torrt, samtidigt som det
ska11 finnas vatten i närheten eller
åtminstone vara fuktigt, så att mygg-
larverna och andra insekter före-


