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VA R F A G E LVA R L D
Änc. 16 1957 Nn4

Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1956
(Meddelande nr 22 lrån Ottenby fågelstation)

Av

BnNcr Dewrnr,ssox

Det tionde verksamhetsåret vid Ottenby inleddes red.an den 29
mars och fortsattes efter ett uppehåll f 0-23 april till den Bl oktober.
Dessutom ägde observation av sträcket genom Kalmarsund rum,
men för denna verksamhet kommer separat redogörelse att lämnas.

Arbetet vid fågelstationen under 1956 möjliggjordes tack vare ett
anslag, som beviljats av Ku:rgl. l[aj:t via viltforskningsrådet för
ersättning åt observatörer och ringmärkare. En genomgripande
inre upprustning av stationen kom under försommaren till stånd
genom ett anslag från statens naturvetenskapliga forskningsråd.
Vadarfällor och annan fångstmate6sl inköptes under året för medel,
som tilldelats föreningen från Konung Gusrar VI Aoor,ns ?0-årsfond
för svensk kultur och från Hrrnra-Rnrzrus' fond för vetenskaplig
forskning.

FöIjande personer tjänstgjorde som observatörer eller ringmär-
kare: Suc Hnr,r,ennn (stationschef under större delen av verksam-
hetstiden), Ror,r Grr,r,rN, Gnnnann HnnnuenN, GönLrv llöcsrnor,
Bnorn Kanr,ssoN, Jönenx Kenlssolr, Gönan Lrr,JnDarrl, JaN W.
Mescnnn, Or,r,n MeuurzoN, Lans Mnr,lNDER, H,qnny MvnnelnG,
Jnnnv NvMAN, SvnN Rnrr,lNn, SranraN R,ntNrus, Llns Wanrr,-
tr'RrDssoN, Lnrr Wor,r,cÅRn, SrnN ösrnnr,ör.och Toncxn ösrcnnw.

Sträcket 1956

Vårsträcket visade anmärkningsvärda likheter med för-
hållandena 1955. sålunda var järnsparven även 1956 påfailande
talrik, och kalluftsinbrott med åtföljande retursträck förekom även
nu. Den märkligaste likheten med l9b5 visade sig dock den 2g maj,
då återigen en enorm mängd kärrsnäppor (uppskattningsvis 6.000)
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observerades på sträck mot NE. Av dessa iakttogs en flock på ca
5.000 komma in över Västrevet, från SV och fortsätta mot NE utan
mellanlandning.

Ringmärkning under vårstråcket har ägt rum sedan lg5l, och för
de arter, som fångats i större skala, är det nu möjligt att rita upp
diagram över rnormalsträcketr (jfr Hvr,eom l95l). I fig. I återges
sådana diagram för törnsångare och lövsångare. Som s5rnes kulmi-
nerar sträcket överraskande sent, för törnsångaren de sista dagarna
i maj. Det är avsikten att publicera en på ringmärkningarna grun-
dad redogörelse för vårsträcket', när dessa märkningar pågått under
tio år.

Den I juni inleddes det sista året i den tioåriga serien ar konti-
nuerliga dagsträcksobservationer, och den 3l oktober kunde fält-
arbetet i detta projekt lyckligen avslutas. I)et insamlade materialet
befinner sig nu rrnder bearbetning, närmast med avseende på dygns-
rytm och årsrytm. Tack vare ett, storartat anslag från Kxur och
Ar,rcn War,r-nNesnas stiftelse har de ekonomiska förutsättningarna
för bearbetningen skapats.

Vad hösts tracket (tab. l) beträffar skall först konstateras,
att kärrsnäppan återigen ökat i antal efter fjolårets bottenrekord.
Övriga Catid,ris-snäppor var emellertid liksom 1955 mycket fåtaliga
och kustsnäppans sträcksiffra var endast hältten av det normala.
Övriga vadare upptrådde i ungefär normal utsträckning.

För gravand registrerades 1955 en oväntat låg sträcksiffra, och
det har förmodats (Ennr,srau & Raunr, 1956, p. 35), att nedgången
berodde på den katastrof, som drabbade beståndet på eftersommaren
1954 genom övningsbombfällning på ruggningsplatsen Grosser Knecht-
sand vid Elbe-mynningen. Lokalen har sedermera som bekant fredats
under ruggningstiden, och denna naturskyddsåtgärd kan vara orsak
till att 1956 medförde nytt sträckrekord för arten vid Ottenby.

Ovanligt höga siffror noterades för trädpiplärka. nämligen 12.300

ex., varav 6.800 den L9., och backsvala (13.500 ex.). Även skär-
fläcka passerade i relativt högt antal, vilket tyder på att arten befii,st

sin ställning som hackfågel i Östersjö-området. Däremot var rov-
fåglarna mycket fåtaliga. T. o. m. fiskgjusen - en av de få rov-
fåglar, {ör vilka Ottenby-siffrorna varit av någorlunda s&mma, stor-
leksordning som vid Falsterbo - svek detta år, i det att endast
hälften av normalt antal inräknades.

Utsträckande invasionsfåglar saknades i stort set't, under 1956.
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Fig. l. Vårstråcket, av törnsångarre och lövsångare 195l-56 såsom det åskådliggöres
av medeltalet rnärkta exemplar per dag vid Ottenby. (Pctssing lrequency ol Sglai,o
cotnrnuni,s o,nd, Phglloscoptts truhihn in the spri,ngs 1951-56 as i.Ilustre.cl bg the auerage

ol s,pecimens rtnged, per ilag at Ottenby.)

Korsnäbb observerades risserligen allmänt i lunden i juni och början
av juli, men endast ett 50-tal konstaterades sträcka. Som framgår
av ringmärkningsresultaten uppträdde större hackspett och särskilt
stjärtmes i större antal än vanligt, dock utan att företa a,nnat än
misslyckade sträckförsök.

Tornsvalan noterades - både vad ut- och insträck betråf{ar -i ungefär s&mma, antal som 1955. Endast under två dagar sågs mer
än 10.000 ex. på utsträck, nämligen den 27 och 28 juni, då resp.
30.000 och 20.000 passerade.

Särskilt under oktober förekom flera goda sträckdagar. Ejder-
sträcket kulminerade den 7.10., då över 8.000 fåglar observerades.
Även den 27.10. passerade andfåglar i stort antal, bl. a. 3.400 ejdrar,
1.000 al{åglar, 800 sjöorrar och 640 vitkindade gäss. Den 4.10. bok-
fördes 7.000 bofinkar och den 28.10. 5.700 starar (gamla fåglar).
Ifngstararnas sträcktopp kom den 5.7. (7.000 ex.).

I ett nyligen publicerat arbete (Nrsnnr l9b7) har sträckobserva-
tionerna vid Ottenby och X'alsterbo under hösten lg54 satts in i ett
större sammanhang, i det, att sträcksiffrorna jämförts med motsva-
rande data från andra observationspunkter i Nordeuropa. Nrsnnr
hävdar bl. a. att Ottenby och Hiddensee (på Riigen), men däremot

]]]_
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Fig, 2. Under 1956 passerade 43.000 starar stationen. - Rasiande starar i fyrtråd-
gården. Foto: Bonrs ElTcsrsöM. (In 1956 43.000 Sturmte trulgaris passed, the Birct

Stati,on on eutunxn mi,gration. - Starlings roosting in the lighthmtse garilen.)

i regel icke X'alsterbo, i stor utsträckning pa,sseras av samm& popula-
tionsgrupper. En sträcktopp vid Ottenby följdes nämligen i flera
fall efter 2-3 dagar av ett motsvarande maximum vid Hiddensee.

Det gällde ett antal dagsträckande arter, nämligen bofink, trädpip-
lärka, ladusvala och backsvala. Det, primärmaterial, som ligger till
grund för denna generalisering, förefaller dock att vara alltför be-
gränsat, både vad artantal och utsträckning i tiden beträffar. Såsom

senast framhållits av lJr,rsrneNo (1956) måste tillfåIliga omlägg-
ningar av sträckvägen tas med i beräkningen, då sträcket kan devi-
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eras av vind eller andra meteorologiska faktorer. Det' är också lätt
att presentera data, som visar, att vissa andra arter passerar både

Ottenby och X'alsterbo på sin väg ut ur landet. Se t. ex. kartan över
återfynd av sparvhök (fig. 5) och tofsvipa (Ennr,srlln & Rlrrnr,
op. cit., p. 40).

Tabell 1. Totalsurnrna vid Ottenby da$,sträckande få$,lar

I juni-31 oktober 1956

Endast sådana fåglar har här medtagits, vilka av observatören iakttagits stråc-
kande ut över havet eller i vissa fall insträckande dårifrån, kallat 

-sträck 
(minus-

sträck eller insträck). Siffrorna är minimisiffror och omfattar endast dagsträck.
(Total number ol d,iurnal migrants seen llytng south ooer the sea a,t Ottenby Birtl Stcttion

betu:een June 7st anil, October 31st, 1956. Birds arrtoing oaer tlrc sea, lrom the soutlt' ort

lreuersetl migrati,on> are listeil u,ith a ninus sign belore the figure.)

e\.
Kräka, (Corous corone cmnir) . . . 163
ltåka (C. frugi,Iegus) 8
Kaja (C. moned,ulal 128
Nötskrika (Garrulus glandarius) 12
State (Sturnus trulgaris) 43.000
Grönfink (Chloris chloris) .....- 370
Steglits (Carduelis carduelis) .. . . li
Grönsiska (C. spinus) 70
Gråsiska (C. llammea) 50
Vinterhåmpling (C.flauirostris) 6
Hämpling (C. cannabina) 5.200
I{orsnäbb (Lonia spp.) 55
Ilofink (Fringi,Ila coelebs) 9.300
Bergfink (F. m,onti,lringi,Ila) ..... 400
Obest. finkar (Fringilla spp.) . . . 125
Gulsparv (Emberi,za citrdnella) ... 1.050
Kornsparv (E. caland,ra) I
Ortolansparv (8. hortulana) .... 6
Sävsparv (8. schoeniclus) ...... . 2
Lappsparv (Calca,röus lcr,pponinus) 3
Snösparv (Plectrophena.r ndaal'is\ 28
Trädlårka (LulIuIa arborea) .... . 7
Sånglärka lAlaud,a araensis) .... I.500
Berglårka (Eremophölaalpestris) 8I
Trädpiplärka (Anthus tri,ai,alös) . . 12.300
Angspiplärka (A. pratensis) .... 630
R,ödstrupig piplärka (4. ceroinus) t
Skärpiplårka (4. spinoletta) . .. . 7
Obest. piplärkor (Anthus spp.) . . {t0
Gulärla (Moaci,Ikt flaaa) ....... 3.500
Sädesårla (M.alba) .... f5.500
Obest. ärlor (Motaci,lla spp.) .... 3
Talgoxe (Parus major) 5
Ladusvala (Hi,rund,o rtstica) .... 4.600
Ilussvala (Delichnn urbica\ 8.900 -300Backsvala (Riparia riparia) .... 13.500

ex.

Obest. svalor (Hi,rundo, Delichon,
Riparia,\ 3.600

Obest. tåttingar (Passe,rifortnes
spp.) . 22O

Tornsvala (Apus apus) 121.000 
-6.800Större hackspetL (I)rnrtroaopos

major) . 2
Gök (Cuculus canorus) I
Hornuggla (Asi,o otus) I
Pilgrimsfalk (Falco peregri,nus) . . (t

Lårkfalk (F. subbuteo) 2L
Stenfalk (I. colurnbari,us) ...... 18
Tornfalk (F. tönnunculus) ...... 36
Obest. falkar (Ealco spp.) 8

Skrikörn (Aquila clangalpoma-
rina) . t

Fjällvråk (.Buteo lagopus) ...... . .tg

Ormvråk (8. buteo\ 4
Brun kårrhök (Ci,rcus crnruginosus) i
Blå kärrhök (C. cyaneus) I
rrStångshök,r (C. pygarguslmacro-

urus) . i
Obest. kärrhökar (Ci,rcus spp.') . . I
Duvhök (Acci,piter gentili,s) ..... 4
Sparvhök (A. n'isus) 106
Brun glada (Miluus migrans) . . . I
Bivråk (Pernös apiuorus) 32
Obest. vråkar lButeolPerni,s) .... I
Fiskgjuse (Po,nd,i,on ha'liaötus) ... 15
Obest. rovfåglar (Falconi,lormes

spp.) - 2
Häger (Ard,ea, cinerea) 20
Sångsvan (Cygnus cygnus) ...... 264
Knölsvan (C. olor) I
Obest. svanar (Cggnus spp.) .... 7l
Grågås (Anser o.nser) 688-179
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ex,

Sädgås (-4ruer labalös) ll4
Vitkindad gäs (Branto. Ieucopsis) 800
Prutgås (8. berni,clo) 346
Obest. gäss (AmserlBranta) ..... 700
Gravand (Tod.orna tadorna) . . 6.010 

-38Gråsand (Anas platyrhynchos) ... 640
Kricka (A. crecca) 280
Bläsand (4. penelope) 5.400
Stjärtand (A. acuta\ 1.600
Skedand (4. clypeata) I02
Obest. ,4nas-änder (Anos spp.) . 153
Brunand (Authnla ferina\ ....... 8
Yigg (A. lul,igula\ 42
Bergand (A. mari.la\ 45
Obest. Alythya-ändet (Aythya spp.) 60
Knipa (Bucephala clangukr) .... 96
Alfågel (Clangula hge,malis\ ..... 1.660
Ejder (Somateria molli,ss'ima) ... 23.000
Sjöorro (Melanitta nigra\ . . . . . . 1.300
Svärt'a (J}4. fusca) . 1.i100
Ejder/Sjöorre/Svårta . 5.400
Storskrake (Mergus merganserl . . 93
Småskrake (M. serrator) 60
Obest. skrakar (Mergus spp.) . . . 27O
Obest. andfåglar (Anserifornzes

spp.) . . 8.800
Skåggdopping (Podiceps cr'i,status\ 6
Svarthalsad dopping (P. nigri,-

colli,s) . I
Obest. doppingar (Poclice.ps spp.) 5
Storlom (Colymbus arcticus) .... l8
Smålom (C. stellatus\ 6
Obest. Iommar (Colymbus spp.) 272
Ringduva (Columba palumbws) . . 1.020
Skogsduva (C. oenas'1 625
Obest. dtrvor (Columba spp.\ ., .. 400
Myrspor' (L,imosa lagtponico\ .... 1.100
Rödspov (L, li,moso,) 19
Storspov (Nutnenius arqur:,to.),,. I.970
Småspov (N. ph,aeoptts) tg,t
Stor-/småspov (Numen,ius spp.\ 280
Enkelbeckasin(Capellagctllinagol 34
Roskarl (Arenari,a interpres) .... S4
Kustsnåppa (Calid,rfu canutu.s) . . 360
Kärrsnåppa (C. alpina\ 11.200

Spovsnåppa (C. femuginea) ....
Småsnäppa (C. minwta)
Mosnåppa (C. temrninclci,i,) ......
Sandlöpare (C. olba)
Brushane (Plri.lornch,us pugnan)
Myrsnäppa (Li,mi,oola faloinellus)
Drillsnåppa (Tri,ngo hypcileucos)
Grönbena (T. glareola,)
Skogssnäppa (7. ochropus)
Il,ödbena (T. tota,nus)
Svartsnäppa (7. erythropus\ . . .

Gluttsnäppa (T. nebulari,o) . .. . .

Obest. storsnåppot (Philomachusf
Tri,nga spp.)

Större strandpiparc (Charad,rius
luiaticula\

l[indre strandpipare (Clt,. d,wbi.us)

Obest. småvadare (Sm,all, u:ad,ers
spp) ..

Ljungpipare (Pluuialös apri,caria\
Kustpipare (P. squatarokt\ .. .. .

Obest,. Pluai,aZie-pipare (Pluuiali s
spp.'t .

Tofsvipa (Vanellus aanellusl ....
Skärfläcka (Recuroirostra auosetta)
Strandskata (Haematapus ostra-

Legus) .

Trana (Grus grusl . .

Svarttärna (Chlidonias nöger\ ...
Skråntärna (Hyclroprogne tsclre.

graua) .

Kentsk tärna (Sterna sancla'icensisl
Fisk-/Silvertärna (Si. hi,rund,ol

parad,isaea,)
Småtårna (St. albi,frons)
Dvårgmås (Larus minutus) .....
Skrattmås lL. rid,i,bunilus) .... ..
Fiskmås (L. canus)
Gråtrut (L. argentatus)
Silltrut (L. luscus)
Ilavstrut {1,. rnarinus)
Obest. rnååar (Lorus spp.) .....
I'a"bb (Steröorarius pa,rasiti,cus) . . .

Obest. alkor (Alcal Uria\

cx.

67
24

7
28

580

t2
r.500

46
4.200

rl7
355

r95

1.500
I

2.300
170

490

l0
1.600

r42

6.600
r.080

75

39
32

3.800
336
tl

3.200
t25
440
t45
47

235

I

Häckande och rastande fåglar

Då stationskommittdn detta år beslutat att icke ringmärka boungar
av tättingar, förekom inget organiserat sökande efter bon, varför
säkra upplysningar om häckningar i stor utsträckning saknas.

Liten flugsnappare, som sJrres vara, att räkna med som årsviss
iräckfågel i Ottenby lund, häckade 1956 troligen med två par i södra
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delen. Hökfärgad sångare har också ett säkert tillhåll i buskmar-

kerna S om lunden. Vid flera tillfäilen observerades stenknäck -
även sjungande, men häckning kunde för året icke konstateras. som-

margylling, som årligen brukar visa sig i lunden, iakttogs även i år,

den 18.6. t. o. m. i 4 ex., men ej heller nu påvisades häckning. Svå-

righeterna att hitta boet är ju också synnerligen stora i denna vid-
sträckta och högvuxna ekskog. skarflackan var icke sä talrik häck-

fågel i området som 1955. På revlarna i sandvik hittades åtta bon,

därav tre med övertaiiga ägg.

Den förnämsta rariteten för året Yar en biätare, som visade sig

invid fågelst'ationen den 29.6. och den 3'7.1) En annan >praktfågeb,
härfågeln, uppträdde även i år vid två tillfällen i april och maj.

En sällsynt andart, rostanden, iakttogs den 9- l0 sept. Det'

ifrågavarande exemplaret var mycket skyggt, varför det t'roligen
inte var en förrymd parkfågel. Av övriga säIlsyntheter kan nämnas

svart kråka (f9.5.), rosenfink (5.8.), kornsparv (flera tillfällen under
maj -juni), fältpiplärka (6.5.), ringtrast (28.4.-I4.5-), skrikörn
(9.8.), svarthalsad dopping (l ex. på utsträck den 29.7')' skärsnäppa

(fram till 26.4. oct' fr.o.m.7.l0.) och vittrut (1 ad- ex. den 31.3.).

Fångst och rinf,rnärknin$ 1956

År 1956 fick karaktären av ett uppladdningens år inför den intensi-
fierade märkningsverksamhet, som blir möjlig, då den tioåriga serien

&v sträckobservationer nu avslutats. Ringmärkningssiffran blev
förhållandevis låg, men i stället uppfördes en ny fångstryssja, och

den gamla murryssjan ombyggdes helt.
För medel ur Kungafonden och från en privat, givare kunde en ny

stor fälla (>A-fällanr) av Helgolandtyp byggas ö om krattryssjan.
För att den bättre skulle motstå väder och vind, uppfördes den på

betongfundament med helsvetsade st'ålrör, som målådes med rost-

skyddsfärg. (X'ig. 3.) Vid arbetet gjordes berömvärda insatser -
förutom av stationspersonalen - av lokalavdelningen i Kalmar samt

1) Enl. vad som meddelas av tandlåkare L-lns Bn'onsnc i Strångnäs iakttogs en
biaiare redan den 24.7.1941. Fågeln sträckte kl. 06.40 över södrauddenfrånNV
till SO på ca ?5 m höjd. Den blev då obeståmd genom atö fågelns rätta färgor och den
långa smala nåbben ej framträdde mot, den blå himlen. Däremot noterades biätarens
upplepade korta prytt, prytt, pIytt, den karakteristiska silhuetten med

-y"t Ät spetsiga wingar och lång stjårt samt flygsåttet med tämligen hastiga vingslag
omväxlande med seglande (gärna i svängar) och fällande av vingarna intill sidorna.
FuIl visshet om arten har Bnosrne senare nått, bl. a. efter besök I'id en biätarkoloni
i Camargue juni 195-1.
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f ig, 3. Den nya helgolandfällan uppfördes med en stomme av helsvetsade stålrör.
Foto: Anuu Onvrr,rus. (A new Heligoland twp with o, lrame oJ steel pipi,ng was built

.in 1956.)

av SUNE BnnG, Gusrav Hor,lrsrnölr och LaRs-ERrK SKEppsrRöM.
T'ällan stod i huvudsak färdig i god tid före småfåglarnas höststräck.

På initiativ av stationschefen Srro Hnr,r,cREN och tack vare ett,
uppoffrande arbete av hela stationspersonalep kunde också mur-
ryssjan N om stationen fullständigt ombyggas. Även denna gjordes
i stålrör och dessutom vänd.es den, så att den nu kan drivas från söder
(fig. a).

Under hösten gjordes preliminära fångstförsök med de japanska
nylonnät, som så framgångsrikt använts vid Capri fågelstation. De
har den stora fördelen framför vanliga spegelnät att kunna mani-
puleras i måttlig blåst, och dessutom är de relativt lättskötta. Under
1957 kommer metoden att sättas in i större omfattning, och man
kan hoppas bli i tillfälle att ringmärka arter, som mer sällan låter
sig fångas i Helgolandryssjor (t. ex. finkar och sparvar).
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Fig, 4, Murryssjan efter omkonstruktionen. Foto: Anxn Oavor-rus. (Heli,golanrJ
trap at Ottenby.)

Årets resultat blev 8.481 märkta fåglar och totalsumman uppgål
nu till 107.595 $ab. 2). Fågel nr 100.000, en rödstjärthane, kunde
bokföras den 17 maj.

X'ångsten av Calid,ris-snäppor visade åter stigande tendens. men
kärrsnäppan nådde endast, siffran 1.092 trots att 20 nya vadarfållor
anskaffats från Vetlanda ornitologiska klubb. Nyu, förnårnliga
rekord noterades dock för myrspov och större strandpipare, och
vidare erhölls goda resultat för brushane, grönbena och roskarl. Fyra
kustpipare kunde också förses med ring, och av andra, mer sällan
märkta yadare kan nämnas två ex. av vardera morkulla och dvärg-
beckasin samt ett ex. av skärsnäppa, sandlöpare och smalnäbbad
simsnäppa.

Av arter med invasionskarakt'är nåddes nytt rekord för stjärtmes
(ll3 ex. mot sammanlagt 116 tidigare), medan mindre korsnäbb,
svartmes och större hackspett, endast fångades i ringa utsträckning.
Dessutom kan nämnas, att 734 rödstjärtar märktes, vilket är det
bästa resultatet hittills.
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Tabell 2, Vid Ottenby märkta fåglar
(Bi,rd,s ringed at Ottenbg\

Kräka (Coruus coronel
Ka,ja, (Com:us moned,ula)

Skata (Prica pi,ca) . .

Nötkråka (Nucilrago, u,ryocatactesl .

Nötskrika (Garrulus gland,ari,us) ....
Stare (Sturnus oulgaris)
Stenknäck (Coccothra,ustes cocco-

thraustes)
Grönfink (Chloris chlori,s)

Steglits (Card,uelis card,ueli,s)

Grönsiska (Card,ueli,s sp'inus)
Gråsiska (Card,ueli,s tlommea) ......
Vinterhämpling (Card,uelis flaai,rost-

ris) ...
Hämpling (Carduelis cannabinz) . ...
Domherre (Pymhula pyrrhula) .. ...
R,osenfink (Carpod,acue ergthrinus) . .

Mindre korsnåbb (Lori,n, curoirostra)
BofnJ< (Fringillu coelebs)

Bergfink (Iri,ngilla monti,fringi,lla) . .

Gulsparv (Emberiza ci.trinella'1 ......
Ortolansparv (E mberi,za hortulana,)
Videsparv (Emberi,za rustice) ......
Sävsparv (Emberizct, schoeni,clus) ....
Lappsparv (Calcari,us lapponicus) . . .

Snösparv (Plectrophenan niaali,s) . ...
Gråsparv (Passer d,omesticus)

Pillink (Passer rnontanusl
'Irädlårka (Lullula a,rboreo,)

Sånglärka (Alaud.tr, araens,is)

Berglårka (Eremophila alpeströs) ....
Trädpiplårka (Anthus tri,ui,al,is) .....
Ängspiplårka (Anthus pratensi,s\ ....
R ödstrupig piplärka (Anthus cera'inus)

Skärpiplärka (Antlrus spinoletta). . . .

Gulärla (Motcr,ci,llu Jlaaa) .

Sädesärla (Motaci,lla alba) . .

Trädkrypare (Certhia fami,li,aris) . . ..
'Ialgoxe (Parus major)
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Antal märktå | ua.ttu
t. o. m- 1955 i 1956

(Number rinsed | (Rinsed'

up to 195s) | 1956)

I
2

I
6

54
4.719

8

432

804

48

l4
302
285

4
36

828

240

1.321

45
I

172
I
I

r07

I
r00

2

134

740
173

r. r80
t.256
5.414

l14
378

I

2

I
358

J

2

6

r19
28

7S

t0

2

30
ll0

44
501

I4
60

I

I
66

I

7

8
q

;
I
8

I

1

;
2

I
i)

21

4

I
7

t
7

I8

I
8

2

2

6

b5

5.077

8

437

8I0
48

l5
309

296
5

43

947

268

1.400
55

I
190

I
I

108

3l
I

to2
2

164

850

r73
1.257

r.300
5.915

r28
4t38
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frr'

Antal märkta
t. o. m. 1955

(Number ringed,
up to 1955'',

Blåmes (Parus caeruleusl,.........:
Svartmes (Partrc ater) 

i

F,ntita, (Parus pcr,lustris\.... ...... .l
Talltita (Pants atricapillus) ........
Stjärtmes (Aegi,thalos ccr,ud,atus) .....
Varfågel (Lanius encubitor)
Törnskata (Lanius colluri,o\
Rödhuvad törnskata (La.ni,u.s sena,tor')

Sidensvans (Bombycilla garrulus\ . ..
Grå flugsnappate (Musci,capa str'iata)
Svartvit flugsnappare (MuscicaTta hy -

poleuca)
Halsbandsflugsnappare (M uscicapa,

albicolli.s)
Liten flugsnappare (Muscicapa pan;a):

Snöskata (Turdua pi,laris)
Dubbeltrast (Turd,us a,isci,t:orus) ....
Taltrasö (Turd,us ericetorum)
Rödvingetrast (Turdus musicus)....
Ringtrast (Turdrc torqtntus)
I{oltrast (Turd.w merula)
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) .. .

Buskskvätta (Soxicola rttbetra\ . . . . .

Rödstjårt (Phoenicurus phoenicurul . .ti

Kungsfågel (Regulus regulus) j

Gransångare (Phglloscopus collybita) t,

Lövsångare (Phyl loscopt ts t rochi lus)
Grönsrå,ngare (Phylloscoptts sibilatrit),
Gräshoppsångarc (Loeustella tu tpDial
l'rastsångare (A eroce phnl us arund i na -

ceus).. ..........1
Iiörsångare (Acrocephalus scirpaceus)t,,

Kärrsångare ( Acroce phalus pal ust ris)
Sävsångare (Acrore phalus srhoe nobue-,

nus)... ..........1
Härmsångare (Hippolais ieterina) . . .l
JIökfärgad sångare (Sglaict n isorin)
Trädgårdssånga.ta (Sgluia borön) .. . .1,

Svarthätta (Sylaia atri,cctpitkt) . .. . ..t1
Törnsångare (Sghtia commurzis) ....
Ärtsångare (Sylaia curruc) ........1

497

I
I

ll6
53

r.509
I

l3
1.029

r.292

l4
59

r.433
296

i.96't
495

l6

320
451

65

954

57r
2. 115

t8
l0

r.197
r57

2

153

350

12r
4.289

Tabell 2 forts.

Mårkta
1956

( Ringed,
1956',

26

t9

rl3
I

r82

I
r08

164

o

22

538

29

2

523

356

I
I

229
54

1.691

I
t4

l. 137

1.456

t4
61

1.436

3r8
6.505

524

r8

ll5
2

354

500

68

r.058
602

2.307

I9
l3

1.316

168

2

168

127

5.023

34

4S

o

r04
31

192

l94t
I

rt9
ll

I

I

I

5

2

1

I
6

2

22

5

l5
23

6

734

4

I
l3

25t



Tabell 2 lorte.

Ärt
(Species,

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
Nåiktergal (Lusc,inio, luscinia) .....
Blålrake (Luscinia saecica)

F,ödhake (Eri,thacus rubecula) .....
Järnsparv (Prunella ntodwlari,s). .. .

Gärdsmyg (Troglod,gtes troglod,ytes) . .

Ladusvala (Hirundo rusticol .. . .l
Tlussvala (Delichon urbica\ . 

I

Racksvala (Riparia riparia) . I

l'ornsvala (Apus apus) . i

NaLtskärra (Coprim ulgus europaeus'1,1

JTärIågel (Upupa epopsl . . 
I

Kungsfiskare (Alaetlo atthis) .......tt
Gröngöling (Picus airid,is) 

1

Större hackspelt (Dendrocopos tnu jor)l

Mirrdre haekspett, ( De nd roeo pos mi no r)l
lllellanspett (Dentlrccopos medius\. . .l
Cöl<tyta (Jynrtorquillo) .... 

I

Gök(Cuculuscartorus) . ... 
I

Pärluggla (Aegolius Junereus) I

Hornuggla (Asio otusl ......1
Kattuggla (Strön aluco)
Pilgrimsfalk (Ealco peregri,nusl .....
Lårkfalk l?alco subbuteo) ..........
Stenfalk (Fcllco columbarius\ .......
Tornfalk (Ialco tinnunculus) .......
Fjällr.'råk (Bwteo lagopus) ..........
Duvhök (Accipiter gentilis)
Sparvhök (Accipiter nisus).
Gravand (Tadorna tadorna)
Gräsand (Anas platgrhynchos) ......
Kricka (Ana.s crecc<t\

.Ltta, (Anas guerqued,ula)

Stjårtand (Anas acutct\
Skedand (Anas clypeatcr) ..........
Bergand (Aythya mari,lct)
Ejder (Somateria molli,ssi,ma) . . . . . . .

Svätta, (Melanitta fusca)
Storlom (Colymbus arcti.cus)
Il,ingduva (Columba palumbus) .....
Skogsduva (Columbo, oenas) .

37

110

42

t2.240
ll7
380

88

4.302
2

941

59

I
I

22

70

2

I
85

24
l)

34

ll

I
l6

I
259

205

t77
36

6

42
28

oat I

r01
I

l3
2

4

l2
8

1.029

lir

2

47

6

l4

II
I

L7

II
2

2

5

I

I
I

8

I

252

4l
I DO

50

13.269

140

395

9l
.1.304

2

988

65

I
I

lJtt

2

I
96
26

I

39

1I
I
ö

I
t7
4

I
270

?06

194

36

6

57

12

28

365
r0l

2

I3
2

I

6l

307

l4
I

I

t

5

nu

t0
l5
I
1

I

3rt



Tabell 2 lorts.

Ärt
(Species\

Antal märkta
t. o. m. 1955

(Number ri,nged
up to 1955)

Märkta
1956

(Rinseal

1956',1

Myrspov (Limnsa lapponi,ca)

Storspov (Nurneni.us arquata),,....
Småspov (Numenius phaeopusl ... ..
Morkulla (Scolopan rusti,cola\
Enkelbeckasin (Capella gollinagoj. . .

Dvärgbeckasin (Lgtnnocryptes rni.ni,-

mus) . .

Smalnåbbad simsnåppa (Phalaropus
lobatus)

Roskarl (Arenari,a,interpres)
I{ustsnäppa (Cal,idri,s canutus) .. ...
Kårrsnäppa (Calidris olpina) ......
Spovsnäppa (Cali,ilris lerrugi,neo) ....
Småsnäppa :lcalidris m,inutn) . .....
Mosnäppa (Cali,ilris temrninckii,l . . . . .

Skårsnåppa (Cali,rlris maritimt\ ....

98

22

t
2

47

6

2

392
590

19.345

1. 107

450
oot

I
I

l.184
rl0

I
748

22

1.766

3l
2

1.185

7

I
5

293
22

267

I
74

108

I
423
560

Sandlöpare (Co.lid.ris alba) . . 
i

Brushane (Phil.omachu"s pugun) .... t

M1'rsnåppa (Limicotn fatci.nnllw) . . .i
Terekmåppa (Xenus citureus) . 

I

Drillsnåppa (Tringa hypolerrcos) ....',
Grönbena (Tringa glareola) 

|

Skogssnäppa (Tringa ochropus) ....1
R,ödbena (Tringa lotanus) ....... .l
Svartsnäppa (Tringa erythropus) ...l
Cluttsnäppa (Tringa nebularia) ....1
Större strandpiparc (Clutradrius h ia-l

ticuta) . 
I

l\lindrestrandpipa.re (Charadrius 
]d,u.bit.sl .. ... .L

Ljungpipare (Pluuialis apricoria) . .l
Kustpipare (Pluuiolis squatarola) . . .',

Tofsvipa (Vanellus aanellus\ 
|

Skiirfläcka (Recuntirostra auosetla) ..1
.strandskata (Haemato pus ostrategus)l

Trana (Grus g'rts) .. 
I

I'isktärna (Sterna hirundn)..... ...1
Silvertärna (Sterna parad.isaea) ....1
Småtti,rna (Sterna atbifron.r) ........1
Skrattmås (Larus rid,ilyundus) . . . .. .1

Fiskmås (Luruscomn). ..... ...1

,:

2

8

q

I
tr7
59

I.092
79

35

2l
I
I

278
I

88

605

5

r36

351

I

4

l5

r70
qq

I
4

D5

I

509

649

20.437
Lr86

485

214
2

l0
t.462

llt
I

836

4.377

r.902
32

2

1.536

q

I
I

308
qg

268

t
74

108

I
450
561

l8
16

345

l5
5

I

i,

t

J)

34
2

;
80

64

3l

I

;
I

o

I
6

ö

I

28

I

253



'Iabell 2 lorts.
' Anlal miirkta I

I t. o. m. ru;s j

| (Number rinoed 
I

I up b 1s5;) 
I

I rotor- iI -4.terfvndI gumnla 1._
J(r orot, rrdl\ rucoDc r & I )

tl

w
*;
!f'
,ri .

i!
,i

i''
)i

Art
(.Species)

Uårkta
195 6

(Rinsed
I 956)

Gråtnrt (Larus argentatus\ ... . . . ...
Silltrut lLarus luscus)......
Ilavstrut \Lo,rus marinus) .........
Sillgrissla (Urin aalge\

Kornknarr (Crer creo)

Små{läckig sumphöna (Porzana por-
zana) ..

Vattenrall (RaIIus aquati,cus)

Rörhöna (tlallinula chloropus) .. ... .

Rapphöna (Penlir pertli,r) .

6

r3
l2
I
I

l5
2

16r

l5

lil

I

l9

6

t3
t2
I
I

I
l3

Sumrna 16I arter I
I

99.114 | S.+Sr 107..19å 1.5r3

Äterfynd

Under tiden 1.2.56-31.12.56 inrapporterades 143 Dya f)'nd, \'ar-
med totalsumman uppgår till 1.5f 3 (: L,4 oÄ). Som ranligt har
närfynd i tid och rum rltelämna,ts.

Verkningarna av den ovanligt svåra kölden i Europa under ja,-

nuari-mars avspeglas tydligt i återfyndstabellen. Särskilt, hårt
tycks trastar och rödhake ha drabbats. Av de inte mindre än 13

fynden av rödhake gjordes nio i januari-februari. och i ett par fall
angays uttryckligen, att kylan va,r dödsorsak. En följd av denna kraf-
tiga åderlåtning blev, att rödhaken v&r påfallande sparsam hos oss
under 1956, enligt vad som omvittnats från flera håll. Ett ari röd-
hakefynden år särskilt anmärkningsvd,rt, nåmligen det från Turkiet.
som är vårt fjärde sydostfynd av arten.

På grund åv sin sällsynthet tillhör överhuvud taget rapporter från
Orienten glädjeämnen&, och särskilt gledjande är sådana fynd, där
varje tvivel om riktigheten är utesluten. Årets f;'nd av ärtsångare
är av denna höga kvalitet. Rapportören, en fransk kapten i den
libanesiska armdn, hade nämligen vänligheten att insända hela
kadavret, väl saltat med ring och allt.

Ett av de 34 kärrsnäppefynden är också sydostligt, nämligen från
Asowska sjön. Tyvärr har det begränsat, r'ärde. då troligen fel fyndår
(rhösten f949r) rapporterats. Fågeln var nämligen märkt i augusti
1949 och det förefaller osa,nnolikt i ljuset av vår nuvara,nde stora
erfarenhet om arten, att den skulle ha sträckt, åt SE från Ottenby.
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Dess närvaro i Sydryssland någon senare höst, då den i så fall valt
en väg långt öster om Öland, är däremot, högst rimlig.

Ottenby fågelstation och Revtangens ornitologiska station utanför
Stavanger har under flera år haft, ett, ömsesidigt utbyte av kärr-
snäppfynd. Det har tillgått så, att en vid den ena stationen märkt
fågel en följande höst åndrat flyttningsväg och ertappats vid den
andra stationen. Även hösten 1956 rapporterades en av våra kärr-
snäppor från Revtangen, men det egendomliga var, att den endast
två dagar tidigare märkts vid Ottenby och alltså på denna tid flugit
ca 70 mil åt NV. SE-vindar rådde vid denna tid vid Ottenby men
knappast av en sådan styrka, att fyndet kan förklar&s som resultat
av enbart vinddrift. Märkningen gjordes emellertid i slutet av sep-

tember, då en stor del av kärrsnäppans sträck försiggår under dygnets
mörka del. Dessa omständigheter gör en felorientering förklarlig,
i synnerhet som det rörde sig om en ungfågel.

Ytterligare ett snabbfynd av kärrsnäppa redovisas, men denna
gång i artens normala sträckriktning. En dag efter märkningen sköts
nämligen ett exemplar på västra Jylland. - Två under tidigare år
märkta kärrsnäppor kontrollerades vid stationen under 1956. Det-
samma gäller en roskarl och en enkelbeckasin.

Stationens andra fvnd av myrsnäppa (l'rankrike) rapporteras och
antyder liksom det första (Portugal), att arten är SV-flyttare. Drill-
snäppan tycks dåremot ibland välja en mer sydlig kurs än vad tidi-
gare fynd givit vid handen. Ett exemplar kontrollerades sålunda med
spegelnät i Sachsen, tursamt nog av en ornitolog, som var syssel-

satt med en studie över just den arten.
Trots att elva nya fynd av grönbena tillkommit, får vi fortfarande

vänta på upplysningar om vinterkvarterets läge. Ett mycket intres-
sant fynd av arten gjordes emellertid i trakten av Petsamo (i maj).

De vid Ottenby märkta rödbenornå brukar på hösten vanligen
påträffas i SV längs atlantkusten. Två fynd i årets rapport visar
emellertid, att Ottenbymärkta röd.benor i viss ut'sträckning pa,ssera,r

tvärs över kontinenten. Ett exemplar sköts nämligen i östra Frank-
rike (Bourgogne) och ett elva dagar efter märkningen i Po-deltat,
varvid stationen fick sitt andra ftahen-fynd av arten. Den italienske
rapportören meddelade, att han tidigare skjutit ringmärkta rödbenor,
men att de alltid burit danska ringar. Det, är ju också känt, att
danska (och även skånska) häckfåglar i regel sträcker över konti-
nenten till bl. a. Norditalien.
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Av brushane rapporteras nio fynd, som tillsammans med de 25

tidigare publicerade ger oss en ganska fyllig bild av flyttningsvägarna
för de populationer, som passerar Ottenby på höststräcket (if"
fig. 5). På hösten är brushanen i huvudsak SV-flyttare till vinter-
kvarteret i Afrika. På våren återvänder den över ltalien, men då

Alperna nås, avlänkas sträcket åt, öster, varefter arten påträffas i
Sovjetunionen i maj och början av juni. Det tycks med anclra ord
röra sig om ett fall av ögleflyttning. Emellertid återstår att få ett
tillfredsstäIlande svar på frågan var häckområdet är beläget. En
första exakt upplysning av detta slag erhölls 1956, då en juv. brus-
hane med finsk ring kontrollerades vid Ottenby. Den var nämligen
märkt som pull. vid Uleåborg. Huvuddelen av våra genomsträckare
är dock säkerligen av betydligt östligare ursprung.

De 45 fynden av sparvhök har också sammanställts til en karta.
Bilden är här mer splittrad, men en syd.västlig tendens överväger,
och rekryteringsområdet tycks omfatta både Sverige, X'inland och

delar av Sovjetunionen.
I övrigt kan nämnas ett första fynd av gröngöling (ÖIand) och ett

av en större strandpipare vid en ny rysk fågelstation i Estland. När-
mare upplysningar om verksamheten där saknas dock t. v. Slut-
ligen fångades den 14.10. en blåmes med riksmusei-ring' Den var
märkt den 16.6.56 i en kull på l0 ungar 15 km N Kalmar. Ytterligare
några fåglar med främmande ringar påträffades vid stationen, men
för dessa har redan en separat redogörelse lämnats (DaNrnr,ssox
r957).

De båda återfyndskartorna har ritats av Stnx Ösrnnr,ör, för vilken
hjäIp förf. är mycket tacksam.

Nya återfYnd
(Nett recoueries\

I följande lista har metl tanke på utländska låsare symboler och förkortningar
anv6nts. I stort sett har tillåmpats s&Inme system som dot I{öer,uxo anvånt sig av
i Viltrer'5r l:2, p. 189-224. Följande s5rmboler har använts:

nårkt på tråckplatson (i boet eller dess nårhet). (Ringed in tlu toest or in the

neighbanrhod of the nest.l

+ fångad och mÄrkt, i de flests fall genomflyttare. (Ttappd anil ringed, mott
olten passage nigrant.l

pull. dununge, unge i boet. (Jcerlfng.)
jot. ungfågel. (Jurcnile, innature.\
+ skjuten eller fringad och dödad. (-SÄot or trapped and killed.l
x funnon död. (Found dead.l



v fångad och slåppt efter kontroll. (I'rapped, and, released, u;ith the r.ing.)

l?l såttet för återfynd <:känt. (Manner ol recoaery unknown.)

Ringnummer i kursiv stil anger, att ringen insånts tillsammans med rapporten.
Då återfyndsdagen ej är exakt känd, utmärkes den med en nolla, t. ex. 0.7.56. Daturn
inom parentes anger, att endast rapportens avsändningsdatum är känt. Då märk-
platsen icke år angiven är denna Ottenby-området.

(Ring numbers ,itt ilalics mean lllat the ring has been returned, together u,i,th the i,n-

lormatian on lhe recauery. ?he dales are g,ir:en as day, month, year. Il the month bw

not the rlay ,is knousn, an 0 ,is used,. Il the d,ute 4s u;ithi,n bracltets, only the date of the
recoaerA report is arailable. When lhe ringing place ös not mentioned,, 'it ,;s the Ottenby
Bird, Staticn and, its ne,ighbaurhocd, 56' 12'N; 16" 24'8.)

Same common uords:

fisknåt, 
- lishing-net

fönster 
- 

u;indou
förruttrrelse 

- 
putrelicatiott

höst .... aututnn
ihjälfrusen -- lrozen to deatlt
katt 

- 
cal

S t a re (Sturnus xulgaris)

kraftledrring 
- 

pouter -l,ine

lirrr 
- 

glue
näta 

- 
near

skelett 
- 

skeleton,

taggtråd 
- 

barbed, taöre

vingbruten 
- 

broken-tn.inqecl

YO 5714

501087

50187 6

515041

510286

510296

5I t8l2

511960

+ jur'. 30.6.51.
v 20.12.55. Darlington, Durham, England, 54'32'N; I" 33'W.
x ad. 12.4.53.

x (katt) 0.9.56. Wychbold, Worcestershire, England, 52'18'N; 2'7'W.
+ juv. 14.7.53.
x (6.4.56. ) Peterborough, Northamptonshire, England, 52' 35' N; 0o 12'W.
+ 30.10.54.
v 20.2.56. Oldenburg, Niedersachsen, Tyskland, 53" 8'N; 8" 13'E.
+ juv. 23.7.55.
X (skelett) ca 20.6.56. Karlskrona, Blekinge, 56" f0'N; 15" 33'E.
+ juv. 23.7.55.

x 23.4.56. Nära Torpa, Småland, 56'40'N; 13' 35'E.
+ jur'.4.9.55.
+ 0.2.56. Billingham, Durham, England,54"36'N; I'l7'W--_.
+ 20.10.55.

+ 5.3.56. Billingham, Durham, England, S4'36'N; f" l7'W.

Bof ink (Fri,ng,illa coelebs)

203317 + ca 5.10.5s.
x ca 15.3.56. 24 km SW Sammur, IIaine-et-Loire, Irrankrike, 47o l0'N;

l'40, w.

Sävsp arv (Dmberi,za schoeniclus)

202714 * ad. cl 14.5.55.
x 25.2.56. Reziers, Hdrault, Frankrike, r13.21,N; B" fB,E.
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T ör n ska t a (Lani,us collurio\

204556 + juv. 19.8.56.

X 23.8.56. Mellan Torsås o. Bergkva.ra, Småland, 56' 2<t'N; 16'3'n.

L ö v s ån g a r e (Phylloscogtus troclti.lusj

104343 + 28.8.54.

x 28.5.56. Skyttorp, 25 km N Uppsala, Uppla,nd, 60o 6' N; 17' 46'E.

Är t s å n g a, r e (Sglai,o curruca)

116979 + 29.8.56.

{ (på lim) 23.9.56. 12 km SE Beirut,, Libanon, 33' 50' N; 35' 27'E. 
-I{adavret insänt.

S n ö s k a t a (Turd,us pilaris)

509640 + ad. 4.5.55.

X 12.2.56. Tulle, Corröze, Frankrike, 45o 18'N; l" 47'n.

T a lt r a s b (Turdus ericetorum'1

YO 2892 + 4.10.49.

l?l 0.2.56. Nära Coueron, Loire-fnf., Franlrike, rt8'13'N; l" 44'W.
YO 6663 + juv. 28.9.51.

+ f .3.55. Roquemaure, Gard, X'rankrike, 14" 5'N; 4'48'E.
511865 + 24.9.55.

X 26.1.56. Nära Cosenza, Calabria, Italien, 39" l7'N; 16'15'E.
511901 + 2.10.55.

+ f I.1.56. Nära Avellino, Campania, Italien, 40'55'N; 14'418'8.
511879 + 6.10.55.

l?l 4.2.56. Bayonne, Basses-Pyren6es, Trankrike, 43" 30'N; 1" 30'1V.
'lll898 + juv.8.10.55.

+ f 3.2.56. Bourg-sur-Gironde, Gironde, Frankrike, 45' 3'N; 0' 34'W.

K o 1t r a,st (Turd,us merula\

511911 + ad. cl 11.10.55.

X 23.1.56. I0 km SE Compiögne, Oise, Frankrike, 49' 20'N; 2o 57'E.
Rö d s t j ärt, (Phoenicurus phoenicurusl

107939 + 23.8.55.
j- ca 10.10.55. Dspera, Cadiz, Spanien, 36. 52'N; J. .16'W.

Rödh ake (Erithaarc nåeculal

105294 + 17.10.54.

>< 0.2.56. (ihjålfru,sen) \åra Bastia, Korsika, Frankrike, 42. 39'N;
9' 25',E.

105539 + 2<1.10.54.

X 5.2.56. Irrindi, nåra Balikesir, Turkiet, 39" 85, N; 27" 82, E.
102786 + 27.4.55.

v 2.2.56. Nära Grignols, Gironde, Frankrike, 44. 23, N; 0. 3, W.
102828 + 27.4.55.

X (3.2.56.) Nära Sasso Marconi, Emilia, Italien, 44. 23'N; 11. 15, E.
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#4

103062 + 28.4.55.
y (ihjälfrusen) f8.2.56. fle d'Ol6ron, Char.-Mar. tr'rankrike, 46"0'N;

l" 20, lv.
109089 + 23.9.55.

x 24.12.55. Algaida, Mallorca, Spanien, 39'35'N; 2" 55'8.
109291 + 7.10.55.

X 2.4.56. 9lim N Gifhorn, Niedersachsen, Tysklond, 52' 33'N; l0' 35'E.
109410 + 12.10.55.

x 26.4.56. Liimmada, Karala. Ösel, Estland, 58' 16'N; 21" 52'tr'.
t098il3 + 18.10.55.

x (3.2.56) Fort-National, Algeriet, 36' 40'N; 4" 15'E.
109942 + 23.10.55.

X 27.1.56. (ihjåIfrusen) 22 km NW Tours, Indre.et-Loire, Frankrike,
47' 30'N; 0" 27'8.

110121 + 24.10.55.

x 12.2.56. Nåra Potenza, Basilicata, fhlien, 40' 38'N; l5o 49'E,
110240 + 24.10.55.

X 9.2.56. Nåra 1\[ontpeyroux, Il6rault, Frankrike, 43' 39'N; 3. 33'E.
118766 + 3.10.56.

-i- f 6.1f .56. Nära Catania, Sicilien, Italien, 37' 30'N; 16" 7'E.

Tornsvala (ApLLs apus\

ZO 2706 + ad,. 6.7.47.

[2] 22.3.55. Croisic, 26 km W St. Nazaire, Loire-Inf. Frankrike, 47' 18'N;
2. 31'W.

ZAE i893 + åd. 23.6.52.

[?] f 0.6.55. Brunsbiittel, Holstein, Tyskland, 53' 5rt'N; 9o 6'E.

G r ö n gö li n g (Pi,cus uirid,is\
XO 323 + juv. 20.8.51.

x 0.5.56. Yentlinge, ÖIand. 56'17'N; 16.24'F,. (tO km N).

S p a r v h ök (Acci,piter nisusl
XO 281 + 61 11.9.50.

+ 28.1.56. Nära Salzburg, Österrike, rtl. 48'N; 13. 3'II.
XO 4IE + 13.9.52.

v 14.3.56. Sextorp, (vid Landskrona), Skåne, 55" 52'N; 12' 55'I,.
X 19608 + juv. ? 24.t0.53.

[?] 19.9.54. Viljandi, Itrstland, 58" 22'N; 25' 32'8.
800064 + juv.94.9.54.

X 25.10.56. Schapen, Niedersachsen, Tyskland, 52'2it'N; 7'34'8.
700461 + juv cr 26.10.54.

x (vingbruten) f 0.2.56. Gammalstorp, Blekinge, 56" 7'N; 14' 38'E.
800202 + juv.912.9.55.

x (fönster) (f 7.5.56.) I)ocksta, Ångermanland, 63' 2'N; 18. 22' E.
700907 + 6x 3.10.55.

x (kraftledning) (14.5.56.) Vätö, UpplancT, 59" 49' N; 19'0'E.
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I" 32',W.

L
l

I

800206 + juv.9 16.10.55.

x 27.2.56. Wurzen, Sachsen, Tyskland, 5l'22'N;

G r av an d (Tailorna, tadorna,)

TO 155 + juv. 26.9.5r.

+ 18.2.56. Boulogne, Pas-de-Calais, Frankrike, 50" 43'N; I' 37'E.
830021 o pull. 11.7.55.

+ 3.2.56. Mont Saint Michel, Manche, Frankrike,
885003 o jrrv. 8.8.55.

x 5.2.56. Walton on t'he Naze, Essex, England,, 51" 52' N; l'16'E.

G r ä s an d (Anas platyrhllnchoe)

IIO 273 + 8.10.53.
v (Q) 25.7.56. Ottenby fågelstation.

885011 o ad.Q18.7.56.
+ 10.f2.56. Rain a/Lech, Bayern, Tyskland, 48'41'N; 10" 56'E.

E jder (Somateria molli,ssima)

895008 o pull. 11.8.56.

X 12.12.56. ön Fehmarns våstkust, Tyskland, 5rt' 30'N;

S v är t a, (Melanitta fusca,)

SO 37 o ad. ? 20.6.48.

x (fisknät') 7.7.55. Ottenby fågelstation.

M y r s p o v (Li,mosa lapponi,ca)

701142 + 10.9.56.

+ f 7.9.56. Tyreholm, vid Möns nordspets, Danmark, 55' 3'N; 12' 12'E.

E n k e I b e c k a s in (Capella ga,llinago)

700630 + 21.7.55.
v 14.7.56. Ottenby fågelstation.

R o s k a r | (Arenari,a interpres)

YO 1535 + juv. 28.8.48.

[?] 28.4.56. Mesquer, Loire-Inf., Frankrike, 47" 24'N; 2" 29'W.
88:t72? + ad. 29.7.53.

v 13.8.56. Ottenby fågelstation.
512731 + juv. 6.8.56.

+ 18.8.tr. Ouistr€ham, Calvados, Frankrike, 49' 17'l{; 0" f5'W.
I( u s t sn å p p e, (Caliilrit eanutus)

513152 + jus. 18.8.56.

+ 2.9.56. Ile de R6, Char.-lfar., Franlan:ke, 46" l3'N; I" 30'W.

K ä rr sn åpp a (Cahldn3 alpina)
ZOA 7412 + ad. 5.8.49.

[?] rrhösten 1949*. Ilenichesk, Asowska sjön, Sovjetunionen,
34' 50',E.



ZOA 85?9 + 16.8.!19.

+ 12.2.56. St. Val6ry-en-Caux, Soine-Inf., Frankrike, 49' 52'N; 0" 40'E.
ZOB 948.4 + ad. 29.7.50.

v 28.7.56. Ottenby fågelstation.
ZOB 9687 + 30.7.50.

X (22.f f .56.) Isla Cristina, Iluolva, Spanien, 37'12'N; 7'l9'W.
ZY 7676 + ad.21.7.52.

+ 24.2.58. Baie d'Orne, Calvados, Frankrike, 49" l7'N; 0' l5'W.
YO 754r + ad. 22.7.52.

+ (27.2.56.) Nimes, Gard, X'rankrike, 43' 50' N; 4" 13' E.
Y 60L50 + ad. 23.7.52.

f ?l f 8.3.56. Nära Croisic, Loire-Inf., X'rankrike, 4?' 18'N; 2. 3f , W.
ZV 7395 + ad.1.8.52.

x 27.4.56. Spiekeroog, östfriesiska öarna, Tyskland, 53. 46, N; 7. 38, E.
500094 + juv. 16.8.52.

+ f0.3.56. Ile Madame, (vid La Rochelle), Vend6e. Frankrike, 46. 8'N:
lo 10, w.

500081 + juv. 18.8.52.

+ 0.2.56. Port-de-Bouc, Bouches-du-Rhöne, tr'rankrike, 43o 25'N;
4" 59',8.

502152 + ad. 17.7.53.

+ f .2.56. l\fers-les-Bains, Sornme, X'rankrike, 50o 3'N; I" 25'E.
502613 + ad. 19.7.53.

+ 2.2.56. Berniöres-sur-Mer, Calvados, Fra,nkrike, 49. 19'N; 0. 23'\4-.
883724 + ad. 29.7.53.

+ (3.4.56.) Santo Estövåo de Ta,vira, Spanien, 37o 8'N; 7o 42'W.
G 54283 + ad. 31.7.53.

+ 12.2.56. Giens, Var, tr'ra,nkrike, 43' 7'N; 6. 8'E.
506300 + ad. 21.7.54.

+ f5.1.56. Nåra Venedig, Veneto, Italien, 45' 25'N: 12" 29'fr.
506350 + ad. 21.7.54.

v 27.3.56. Iinokke-sur-Mer, Västflandern, Belgien, 51. 20'N; 3" f 8'E,
506505 + ad,. 22.7.54.

+ 27.12.58. Sutton, Lincol.nshire, England, 53. 19'N; 0. f5'W.
506783 + juv. 23.7.54. rl

+ 25.3.56. Authie-bukten, Somriio; Frankrike, 50"22' N; 1'35'E.
507264 + ad. 28.7.5rt.

X 15.11.56. Nära Chichester, Sussex, England, 50" 5f'N; 0' 45'W.
508179 + ad. 4.8.54.

v 9.8.56. Ottenby fågolstation.
508202 + ad. 4*.8.54.

x. 0.12.55. Nära Wilhelmshaven, Tyskland, 53' 32'N; 8" 5'E.
508807 + ad. 10.8.5{t.

X 0.10.55. Fyren X'araman, Camargue, Bouches-du-Rhöne, X'rankrike.
43' 20'N; 4" 44'8.

513828 + juv. 5.9.54.

+ 24.2.56. Loix-en-R6, Char.-Mar., Frankrike, 46. I0' N; 1.20'W.
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Fig. 6. Den 27 oktober 1956 stråckte 640 vit'kindade gäss vid Ottenby. Foto: Bonrs Excsrsöm. (On Oct.27tlt,, 1956,640 Bran-
ta leucops'is were obserued, on' mi'grati'on at O\tenby,)



513901

514276

514301

514488

514633

509843

2031 88

203246

204466

205451

2067 36

å(

+
+

X
+

+
+
X
+

+
+

J

+

+
+

+
+

+
+

+

+

juv. 6.9.54.
2.2.56. Cabourg, Calvados, Frankrike, 49" 17'N; 0' 7'W.
juv. 14.9.54.
(28.2.56.) R,iva-Bella, Calvados, Frankrike, 49" 17'N; 0' f5'W,
juv. 15.9.5t1.

16.2.56. Croisic, Loire Inf., Frankrike, 4?' 18'N; 2" 3l'W.
19.9.54.
6.6.56, ön Schouwen, Zeeland., Ifolland, 5l' 42' N; 4" O'E.
juv. 27.9.54.
30. f .56. Sainte-l\{arie du Mont, Manche, Frankrike , 49" 22' N; 1' 14' W.
acl. 2.6.55.
12.2.56. St-Val6ry-en-Caux, Seine- fnf., Franlrike, 49o 52' N; 0'40'E.
juv. 6.9.55.
4.2.56. Nära fsigny, Calvados, Frankrike, 49" 18'N; f ' 5'W.
r4.9.55.
0.1.56. Nära Lo lfavre, Seine-Inf., Frankrike, 49' 29'N; 0' 8'E.
juv. I8.8.56.
19.8.56. Ringköbing fjord, Jylland, Danmark, 56'0'N; 8'f0'E.
juv. 21.9.56.
23,9.56. Ornitologisk station, Revtangen, Norge, 58" 45'N; 5' 30'E.
juv. 6.10.56.
28.10.56. Saltholm, Öresund, Danmark, 55'40'li; l2o 45'8.

(Philomachus pru,gnan)

juv. p 2.9.51.

25.8.55. Shcherbakov, Sovjetunionen, 58" l'N; 38'49'E.
jov.cl 17.8.53.
(katt) 3.6.55. Toropets, Sovjetunionen, 56' 28'N; 31" 40'8.
juv. 21.8.53.
0.5.55. Shimsk (vid Ihnen), Sovjetunionen, 58o 7'N; 30'40'E.
åd. ca 28.6.54.
(skeleöt) 0.2.56. NåraVannes, Mortrihan, Franlrike, qt7" 39'N; 2" 45'W
j,rt. cl 16.7.54.
21.6.56. W Ottenby lund. 3 km N.
ad. sf 7.8.54.
f 0.5.55. Vasilkiv, Kiov-området, Sovjefr:nionen, 50' 16'N; 30" 38'E.
ad. sl 3.8.55.
13.4.56. Nära Yenedig, Venoto, Italien, 45'25'N; 12" 20'8.
juv. cl 23.8.55.
0.5.56. Nära Forli, Emilia, ftaten, 44" l3'N; t2'2'8.
juv. Q 1L8.56.
3.9.56. R6al, Pyrdn6es-Oriontales, Frankrike, r[2o 37'N; 2" 6'E.

Brushane
YO 6571 +

t?l
YE 9379 +

X
503996 +

t?l
700087 {.

X
700161 +

X
70030r +

t?l
70074+ +

+
700850 +

+
512978 +

X

Myrsnäpp a (Limieola falcinellus)

2O3O54 + juv. 24.8.55.

+ 0.2.56. Nåra X)taples, Pas-de-Caiais, Frankrike, 50" 30'N; l" 98, E.
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D r i I I s n å p p a (Tringa hypoleucos)

510250 + juv. 22.7.55.

510388

51067 I

G r ö n b e n a (Tringa gkt'reola)

YO 709 * 19.8.47.

x (i förruttnelse) ca 28.5.56. Sjön Vilen, Vingåker, Södermanland,
59o 0' N; 16' 0'E.

+ juv. 24.7.55.
v 23.7.56. Nära Riesa, Sachsen, Tyskland, 5l'21'N; l3'f6'8.
+ juv. 3.8.55.

+ 30.4.56. Pulj, fstrien, Jugoslavien, 44' 52'N; 13" 50'E.

505622

506r 67

5100r0

510846

510903

5I141I

511666

5tt677

512498

512640

+ 21.4.55. Cap Förret, SW Bordeaux, Gironde, Frankrike, 44' 37'N;
1" l4l'W.

+ ad. 3.7.54.

+ f 0.4.56. Nära Lucca, Toscana, Italien, 43' 50'N; 10" 30'E.
* ad, 18.7.54.

[?] 0.5.55. Nära Petsamo, Murmanskområdet, Sovjetunionen, 69' 30'N;

+

+

+
+
a

3lo 4'E.
juv. 9.7.55.
2.4.56. Nåra tr'errara, Emilia, Italien, 44'50'N; 11" 37'8.
juv. 7.8.55.
15.11.55. Nära Venedig, Veneto, Italien, 45'25'N; 12" 20'8.
juv. 9.8.55.
9.9.55. Port St Louis-du-Rhöne, Bouches-du-Rhöne, Frankrike
43" 23'N; 4" 48'E.
juv. 19.8.55.
10.9.55. Nära Arles, Bouches-du-B,h6ne, tr'rankrike, 43' 40'N; 4" 37'E
juv. 25.8.55.
9.9.55. Nära Alessandria, Piemonte, Italien, 44' 54'N; 8'37'8.
juv. 26.8.55.
15.3.56. Nära Pavia, Lombardia,, Italien, 45' ll'N; 9" 10'E.
juv. 3.8.56.
4.9.56. Nära Padova, Veneto, Italien, 45' 24'N; lI" 52'E.
juv. 4.8.56.

31.8.56. L'Albaron, Camargue, Bouches-du-Rh6ne, tr'rankrike, 43" 36'N

:r

+
ji

+
+

+
+

+
+
-!

4" 29',E.

B, ö d b et a (Tringa totanus)

i01780 + juv. 12.7.53.

ö0 1969

501981

502462

+ 7.4.56. Arös, 45 kn W Bordeaux, Gironde, Fra.nkrike, 44"46'N;
r'9'w.

+ juv. f6.7.53.

l?l 20.5.56. La Coubre, Char.-Mar. Frankrike, 45'rt6'N; I" 8'W..
+ juv. 16.7.53.

+ 0.S.55. Verdon-sur-Mer, Gironde, Frankrike, 45'33'N; 1" 4'W.
+ juv. 18.7.53.

+ 0.5.56. Nåra Rochefort, Char.-Mar., Frankrike, 45'55'N; 0" 59'W.
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XO 490 + juv. 20.7.53. I

+ 7.5.55. Biganos, 40 km SW Bordeaux, Gironde, X'rankrike, 44" 38'N;
0' 58',W.

YL 6572 + juv. 26.7.59.

[?] 4.8.53. Nära Ouistreham, Calvados, Fra.nkriko, 49" l7'N; 0" 15 W.
G 54476 + juv. 1.8.53.

+ f 8.4.56. Nåra Caserta, Campania, Italien, 41'5'N; 14" 20'8.
700669 + juv. 24.7.55.

+ 9.8.55. Bassin d'Arcachon, Girondo, Frankrike, 44"40'N; f '10'W.
701036 + juv. 29.7.56.

+ 9.8.56. Caleri, (Po-m1'nningen)' Veneto, Italien, 45'6'N; 12'f8'8.
512892 + juv. 9.8.56.

+ 25.8.56. Vid Cr6ancey, Cöte d'Or, Frankrike, 47" 16' N; 4'33'E.
512987 + juv. 11.8.56.

x 26.8.56. Baie de Somme, Somme, Frankrike, 50" l4'N; l'35'E.
S t ö r r e s t r a n d p i p a r e (Charad,ri,us hiatiaulal

506825 + ad.23.7.54.
[?] 20.5.55. Orn. station Puchöu, nära Virtsu, Estland, 58' 34' N; 23' 34' E.

506896 + juv.25.7.54.
+ 15.2.56. 12 klrr S Jerez, Andalusien, Spanien, 36' 35'N; 6o 8'W.

510068 + juv. 18.?.55.

+ 6.8.56. Bouin, 45 km SW Nantes, Vend6e, Frankrike, 46"58'N;
2" O'W.

205059 + juv. 1.9.56.

+ 23.9.56. Avil6s, Asturien, Spanion, 43" 32'N; 5" 55'W.

Tof sv ipa (Vonelhts aanellus)

XO 453 o pull. 31.5.53.
X 29.3.56. Näsby" Ottonby, 7 krn NNE.

700031 o pull. 2.6.54.

X (skelett) 25.5.56. Nära Ås kyrka, Ottenby, 5 km NNE.

S i I v e r t ä rn a, (Sterna para.disaea)

501333 o ad. 7.6.53.

X 6.8.56. Nära Ockholrn, Schleswig-Ifulstein, Tyskland, 54o 40'N;
8" 50',E.

S kr a t t m å s (La,rus ridi,bund,us)

UO 265 + ad. 1.7.47.
x 29.5.56. Nåsby, Ottenby. 7 km NNE.

800149 + 26.7.55.
+ 16.3.56. Nöra Ferrara, Emilia, Italien, 44" 50'N; 1I" 37' E.

800156 + juv. 28.7.55.

X (skelett) 1.10.56. Fyms lloved, Fyn, Danmark,55o37' N; f0"38'8.
X'i sk m &s (Larus canus)

aO 867 + ad. 3.7.50.
x 28.4.56, Ottenby gård. 4 km N.
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R,apphöna
800136 o

300182

300187

80019s

o
.!

o

X
o

v

l.

o.

4.
5.
6.

ö.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

l1: l14- l16.
SvÅnosor, G. f952.

153- 176.
SvÄnosoN, G. f953.

l8l - 196.

I6.

t7.
r8.

20.
21.

(Perd,ia perdin)

ad. qf 17.?.55.

1.5.56. Ottenby fågelstation.
pull. 25.8.55.
2.10.56. S. 1\töckleby, Öland, 56" 22'N; 16" 24'8.
pull. 25.8.55.
(taggöråd) 25,9.56. Nåra Ås kyrka, Ottentiy, 5 km NNE.
juv. 12.9.55.

(Q) f.5.56. Ottenby fågelstation.
***

Sedan stationens invigning år lgrt6 har följancle arbeten publicerats som DMedde-

landen från Ottenby fågelstationr:

Darrnlssol, G., Eonr,sreu, C., SvÄnosoN, G. 1947. Ottenby fågolstation, dess
tillkomst och verksamhet år 1946. Vår Fågelvärld 6: 38-51.

Svii-nosow, G., f948. Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1947. VF 7z 25-44.
BrnertaN, G. f948. Söråck, återflygning och övernattning hos sädosärlan (Molo-

cillm a, al,ba L.) under hösten vid Ölands södra udde. VF 7;57-67.
Sviinosou, G. 1949. Skruvfly-kö hos flyttande måsar. Vtr' 8:13-33.
SvÄ*osoN, G. 1949. Verksamhet'en vid Ottonby fågelstation 1948. VF 8: 97- 120.
SvÅnosow, G. 1950. Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1949. VF 9: l1-33.
Svlirosow, G. f 95f . Vorksamheten vid Ottenby fågelstation 1950. VF 10: 97- I24.
Eonr,srlenr, C. f951. The Ottenby Bird Station. Proc. Xth Orn. Congr. Uppsala.

Pp.295-309.
Ilvr,rort, R. 195f. Migration Period of Some Passerines Rovoaled by Daily

Ringing Figures at Ottenby. Proc. Xth Orn. Congr. Uppsala. Pp. 310-316.
SvÄnosoN, G, 195I. Swift (,4pzs o,pus L.) Movements in Summer. Proc. Xth

Orn. Congr. Uppsala. Pp. 335-338.
Bnonnnc, L. L952. Rödhuvade törnskatan (La,nius senator L.) funnen på

ÖIand. VF ll:97-101.
Grr.r,ru, R., 1952. Em.berdza rnal,anocephala Scor., en för Sverige ny fågel. VX'

Vorksamheöen vid Ottenby fågelstation 1951. VF ll:

Visible Migration within lenno-Scandia. The Ibis 95:

Eour,sreu, C., Sunr,r-rreN, J. 1953. Vådrets betydelso för upptriirdandet av
sällsynta fågelgäster, l. De fennoskandiska fymden av Lan'ius senator. \rF
LZz 8-22.

Juxrvrre, W. 1953. Verksamheten vid Ottenby fågelstation f952. VF 12:-145-
165.

JnwNrrve, W. 1954. Vorksamheten vid Ottenby fågelstation 1954. VF l3: 53-?6.
Pntnnssow, I. f955. Acrocephalus agricola - en ny ostlig gåst vid Ottenby.

VF 14: 153-r54.
19. JuNNrnc, W. f955. Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1954. VF 14:2Ol-

224.
DeNrnr,ssoN, B. 1956. Ett fall av omvänd{}yttning i april 1955. VF 15: 54-56.
JoxNrNc, W. f956. Verksamheten vid Oötenby fågelstat'ion 1955. VF 15: l5l-

I 76.

LITTER,ATUR

D-tNter,ssoN, B. 1957. Svenska återfynd av i utlandet märkta fåglar. VF 16: 177-181.
-Eoor,srerw, C. & Re*mr,, C. 1956. Fåglarnas flyttning. Söockholm.
IIvr,soI{, R,. 1951. Se nr I ovan.
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Nrssnr, I. C, T. 1957. Passerino lligration in South Scandinavia in the Autumn
of 1954. The Ibis 99:228-268.

Il,rstnervo, S. f956. l-ågelstråcket vid Falsterbo 1949-1950. Medd. från Falsterbo
fågelstation 7. VF 15: 187-f99.

Summary: The activities of the Ottenby Bird Station in 1956. (Ottenby
Bird Station Report No. 22.)

The most important event in the tenth yoat of the Bird Station was the cornpletion
of fhe ten year observation series of visitrle migration at Ottenby. Since about one
year the records are being analyzed as regards diurnal and awrual rhythm.

The station wae manned from tho end of March to October 31. Spring migration
showed many similarities with that of the previous year. As in Ig55 ån enormous
amount of Calid,ris alpina (abo,tt 6.000) was observed migrating NE at the ond of
May.-No pronoulced irruptions were recorded during the yean. Dend,rocoptos major
and, Aegithttlos caud,atus wero, however, trapped in greater numbers than usual, but
thoy were not seen flying out over the sea. Most of l}re Calid,ris specios were acarce
in the yoar, b:ut, C. alpina, had increased in comparison with 1955. To.dorna ta,ilorna
increased from 3.640 in 1955 to 6.000 in 1956, possibly a result of the protection of the
moulting-placo Grosser Knechtsand in tho estuarv of the river Elbe. - Considerable
movements ol Apus apus took place on Jwrc 27 and 28, when about 30.000 and 20.00t)
specimons, rospectively, wero counted, when flying south at the observation point.

Towards tho end of tho observation periodo ducks and geeso migrated in great
numbers, e. g. oL October 7 (i. a. 8.000 Somaterio mollissi,ma) and October 27, wl:en
i. a. 3,4OO eiders, 1.000 Clangula hyemalis, 8O0 Melanitta nigra and. 640 Branto leucopsis
wero rocorded.

Among raro birds observed in 1956 may be mentioned Carpod,acus erytltr'inus (ringed
on August 5), Merops opåaater (June 29 and July 3), Aqutla clangalpom,arino (August
9) a,td. Casarca lerrugi,nea (Soptomber 9 to l0).

During tho year, 8.481 birds were trapped and ringed at the Bird Station (Table 2),

bringing tho grand total to exceed 100.000. As usual, Calid,rds alpina arLd Erithacus
rubecula head tho list of markings (I.092 and 1.029 specimens rospectively). Good

(3511, Tri;nga glareola (605) and Isitnosa lapponi,ca (72).

The spring migration oI two nocturnal migrants as reyealed by the daily ringing
figures in the years l95l to 56 is illustrated in Fig. l. (Cf. Hvr,ronr f951.)

In the period Fobruary I to December 31, 1956, 143 new recoveries were reported.
Short-timo tecoveries in the immediato neighbourhood are omitted in the list. The
severe cold in the beginning of 1956 caused many recoveries of Eri,tha,cus rubecutra, (13

reports). One of tho rotrins was reported from Turkey, giving us the fourth SE-recovory
of the specios. A Cal,id,ri,s <tlpina was found at the Sea of Azof.

Eotr Philom,o.chus pugnar wero also reported from tho Soviet Union. Tho Ottenby
rocoverieg of this species are given in a map (Fig. 5). The majority of the birds passing
Ottenby seem to accomplish a lSchleifenzugl. A map is also givon for the rocoveries
oI Accipiter nirus, ringed at Ottenby. This map and other recovery data, e, g. of
Vanellus uanellus (Eonr,srau & R,turr, 1956, p. 40) indicate that the same populations
of these species pass both Ottenby and tr'alsterbo. Thus, it seems to be an over-generali-
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zation to conclude (Nrsnnr 1957) tiiai ottenby and lliddensee, but as a rule not otton-

by and Falsterbo, are passed by the same groups of populations'

other interesting recor,-eries are those ol sylaia aumu,ca (Lebanon)' Li,m'i'cola !al-

cinellus (Francc), Tri.ngtt ltypoleucos (Jugo-slavia) and Tringa gluteola (the Murmansk'

district, NW Russia).
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