
t{ oo l:
Sdrtryck ur

VÄR FÄGELVÄRT,D
Ä"g. zo 196r Nr z

t'
fa'

l,'

a.

Grönbenans (Tdnga glareola) sträck

genom Europa
(ivleddelande nr 3l från Ottenby fågelstation)

Av

Hanny Mynnnrnc

S u m m a r y: The migration of the \food Sand-
piper (Tringa glareola L.) through Europe. (Otten-

by Bird Station Report No. 51.)

EI,ANDEBS BOKTBYCKEII, I AKTIEBOI,AG _ GUTEBORG 196I



1-

Vår ?å.gel,a<irld 20 (19611

Grönbenans (Iringa glareola) sträck genom Europa
(Meddelande nr Jl från Ottenby fågelstation)l)

Av

Ilenny Mynnnnne

Följande framställning bygger till största delen på de återfynd,
som erhållits av grönbenor ringmärkta i Sverige (främst vid Ottenby
fågelstation), Danmark (Amager) och Finland. Dessutom har några
återfynd av grönbenor ringmärkta i Belgien, Schweiz och Frankrike
(Tou. du Valat, Camargue) medtagits för att få en klarare bild av
eträckets förlopp.

Förf. vill här rikta ett varmt fack till alla dem, som på olika sätt bidragit med
material och upplysningar. Laborator Bnlrcr Derrnr-sson har moddelat förf. alla
nyinkomna återfynd och har också ställt sin korrespondens med X'ne.lrcrs Roux
till förfogande. Professor li[-c.Ns JoHaNsnx har förmedlat återfynden av de grönbenor,
som ringmårkts vid Amager. I(onservator llor,cnn Ilor,cnnsnx har meddelat ring-
märkningssiffrorna för Norge. Fil. mag. Ixea. Mrrsnsone har varit förf. behjälplig
rned uppråttandet' av tabeller, renskrivning av manuskriptet m. m. Fil. mag. GöneN
Nonosrnöu har förmedlat de finska återfSmden och fil. kand. StnN Östenr,ör har
gjort en sammanställning av återlynd tillgängliga vid Naturhistoriska R,iksmuseet

i Stockholm. För översättning ur rysk facklitteratur, vilken ombesörjts av Natur-
vetenskapliga forskningsrådets översättningstjänst, har förf. genom Sveriges orni-
tologiska förening erhållit bidrag ur Er,rs W'rous fond.

Sverige. Material

Naturhistoriska Museet i Göteborg ha,r bedrivit ringmärkning
sedan 1911. Under tiden fram till och med lg59 har 104 grönbenor
ringmärkts, men hitintills har intet återfynd influtit (FoNrarun
r960).

Naturhistoriska Riksmuseets i Stockholm ringmärkningsverk-
samhet har pågått sedan 1913. En stor del av de erhållna återfynden
utgöres av fåglar, som ringmärkts vid Ottenby fågelstation. Under
stationens första verksamhetsår hade den nämligen inte tillgång till
egna ringar uta,n använde speciella serier arr Riksmuseets ringar.
Även återfynd av övriga ringmärkningar har dock inkommit och de

återges nedan (j{r fig. 7 och 8). Tyvärr framgår ej av orginalpapperen
om fåglarna fångats som flygga eller tagits som snrå ungar vid märk-
ningen, varför symboler för ringmärkningssättet har måst utelämnas.

r) lleddelande nr 30 se VF 20; f lf -rf4 (f96f).
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Do i listorna använda internationella symbolerna har följande betydelse:
+ fångad och märkt, i de flesta fall genomflyttarc. (Trapped, and ringeil, mnet

olten po,ssage migrant.)
juv. ungfågel . (J uaeni,Ie, immature, >iliesi d,hrigt.\
+ skjuten eller fångad och dödad. (Shot or trappeil and killed,.l
X funnen d.öd,, (Founil ileail.)
v fångad och släppt efter kontroll. (Trappeit anil released with the ring.)
t?l sättet för återfymd okänt. (Manner ol recotsery unlcnousn.)

Ringnummer i kursiv stil anger, att ringen insänts tillsammans med. rapporten.
(Ri'ng nwmbers in italics mean that the rdng has been returned, togethar tnith the'inlorrnotion
on the recoaery.)

c l3l

c I735

j:t\. 7.7:25., Lappasuando, Jukkasjärvi, Norrbotöens län (67.51,N,
20" 3+'.n1'.

+ 22.5.26., Riströsk by, Vilhelmina, Västerbottens Iän (64. 44, N, t7" 20,
E).
j-ul'. 9.7.2?,, Sjaunjamyren, Norrboööens lön (ca 62. f 5, N, 19" 45, E).

* 9.8t33.: på havsstranden vid Soulac, Gironde, Frankrike (45. 80, N,r'6'w).
Y 21509 23.7 .35., Vojel, Myssje, Bergvik, Gövleborgs lön (61" 16, N, 16. 48, E).

+ 22.8.47., vid floden Adda, nära Lodi, Milano, Italien (45"fT,N,9"
32'.8).

y 88956 juv. 17.7.50., S:a Ranken, Ilasselfors, örebro lön (59" 6, N, 14" 84, E).
+ 27.8.50., Venedig, Italien (45.27'N, t2" 26,81.

YH9518 ad. 18.8.511., Stävlö, Åby, Kalmar län (56.45rN, 16"22,E).
+ 15.9.57., niira Marseillan plage, H6rault, Frankriko (48.22,N, B"

32',E).
YM3805 3.4.57., Krontjiirn, 5km N Kalix, Norrbottens län (ca 66"4b,N,

22" 50'n).
x 30.7.57., Kalix, Norrbottens lån (66" 19, N, 22" 48, E), (katt, caå).yS 9139 ad, 11.8.59., Ledskörs fågelstation, Uppsala län (60.90,N, f 7.45,E).
+ 7.9.59., Razay, St. Marcellin en Forez, Loire, Frankrike (45. 30, N,

4. r0, E).

Ur,r BnncsrRöM och GuNrcen SvÄnnsox utförde ringmärkning vid
Ottenby åren 1937 och 1938, då bland annat 38 grönbenor märktes.
De återfynd som inrapporterats har sammanfattats av SvÄr,osorv
(i G. Dnrrnr,ssoN, Eonr,sr,s.lr & SvÄnnsoN f94Z). Från 1946 har
kontinuerliga ringmärkningar bedrivits vid ottenby fågelstation och
samma,nlagt har 5.001 grönbenor märkts fram till och med 1958
(8. Dexrnr,ssoN 1959). Vid framställningen av fig. 6 och 8 har års-
ra,pporterna från Ottenby fågelstation utnyttjats (SvÄxnsoN i G.
DaNrnr,ssow, EonlsraM & SvlinosoN lg47, SvÄnnsow 1948, lg4g,
1950, 1951, 1952, JnNNTNG 1953, 1954, 1955, lgb6, B. Dervmr,ssoN
1957, 1958, 1959, Tolsrorr 1960). X'örf. har även haft tillgång till
de återfynd, som inrapporterats under 1960 fram till den 3.6. (B.
Derqrnr-ssor i brev). Även om dessa återfynd kommer att meddelas
i de sedvanliga årsrapporterna, kan det v&ra av ett visst intresse
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(I ncubati,n g W ooil, S o,nd,pöper.)

att nämna dem redan i detta samma,nhang. sammanlagt har under
årens lopp influtit ll3 återfynd.

Hittills opublicerade återfJrnd av grönbenor märkta vid ottenby
fågelstation:
YO 408{t + juv. 21.7.50., Ottenby fågelstation, Kalmar län (56. f2,N, t6.24,E).

l?l 15.4.54., Sofia, Bulgarien (42. 40'N, 28" 26'E),
512598 + juv. 4.8.56., ibidem.

+ 21.4.60., Pramaggiore, Venezia, Italien (45. 27,N, 12" 26,8).512686 + juv. 5.8.56., ibidem.
+ f 9.4.60., Santa, Vittoria di Gualtieri, Emilia, fta[en (44. 54, N, 10o

36'E).

Falsterbo fågelstation (55" 2Z'N, l2o 50, E) har bedrivit ringmärk_
ning sedan rs47. PåL grund av brist på lämplig fångstmateriel och
lämpliga fångstlokaler har endast ett fåtal vadare fångats. Fram
till och med 1956 har ingen grönbena märkts (ENnuen fgb7).

Norge.
oslo universitet har bedrivit ringmärkning sedan år 1940 (Bnocn

& F.rnr,n 1954). x'ram till och med lg\2 har endast elva grönbenor
märkts. Enligt Hor,cnnsnx (i brev) bedrivs även ringmärkning av

Fig. l. Ruvande grönbena. sjaunja, Lule lappmark. Foto: sv-q.lrrn LuNocnn*.
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Statens Viltundersökelser och Stavanger Museum. Sammanlagt har
i Norge fram till och med 1957 65 grönbeneungar ringmärkts, men
intet återfynd är känt. Någon fångst av vuxna grönbenor på sträck
har inte förekommit (Hor,onnsnn i brev).

X'inland.
Ringmärkningsverkdamheten påbörjades 1913 och leds nu av en

ringmärkningscentral. Fram till och med 1953 har 42 grönbenor
ringmärkts (Nonosrnört f954). Av dessa har en återfunnits (VÄr,r-
KÄNeas & Kosxrnrns 1950). Senare har ytterligare ett återf;'nd
publicerats (Nonosrnörr f959) och under 1959 inrapporterades ännu
ett intressant långfynd (Nonosrnönr i brev), som här återges (jfr
även fig. 7 och 8):

A96635 * ad. 30.7.59., Rummelö, Gamlakarleby, tr'inland (63" 52' N, 23" 6'E).
+ f3.9.59., Samayana, Bamako, Mali (I2'451 N, 7"55'W). 6450km

SW. Tid l/2 m'än.ad.

Danmark.
Åren 1948-58 ringmärktes 785 grönbenor på Amager (JoneNsnN

i brev). Fram till och med lg59 har sammanlagt 27 äterfynd inrappor-
terats (jfr fig. 7 och 8). Då några återfyndsmeddelanden ännu ei
publicerats, återges här samtliga med undantag av tre närfynd i
tid och rum.
880579 + juv. 7.8.50., Amager, Själland, Danmark (55' 38'N, 12' 33'E).

+ 9.9.50., Palidoro, Lazio, Italien (4f .5b'N, f2. 10'E).
880741 + juv. 11.8.50., ibidem.

+ 4.8.51., Litvinov, Tjeckoslovakien (80. 94, N, I3. 44'E).
880750 + juv. 12.8.50., ibidem.

+ 25.9.50., Amposta, Tarragona, Spanien (40. 40'N, 0' 40'E).
881528 + juv. 20.7.51., ibidem.

+ f .8.51., An Zoute, Flandern, Belgien (51" 18'N, 3. f 7'E).
881697 + juv. 4.8,51., ibidem.

+ 14.9.51., Bergamo, Italien (45. 40, N, 9. 40, E).
881844 + juv. 14.8.51., ibidem.

+ 12.9.51., Obidos, Caldas, Portugal (Bg. 20, N, 9. f S'W).
881870 + juv. 15.8.51., ibidem.

+ 8.9.5f ., Villefrance, Rhone, Frankrike (46. N, 4" 42'E]1.
882509 + 24.7.52., ibidem.

+ 12.8.52., Venezia, Veneto, Italien (4S. 25'N, f 2" 20'E).
885909 + jtl. 24.7.53., ibidem.

+ L5.7.54., St. Granli, Norge (ca 60" 10'N, 12"E).
852295 + juv. 7.9.55., ibidem.

+ 0.9.56., Frejeville, Tarn, Frankrike (43" 36'N, 2' f 5'E).
701055 + 1I.8.56., ibidem.

+ 0.4.58., Cassano allo Johio, Calabria, Italien (39' 47'N, 16" f 4'E).
70f 064 18.8.56., Utterslev Mose, I(öpenhamn, Själland, Danmark (ca 55" 38'

N, 12. 33'E).
+ 16.9.56., Pavia, Lombardia, ftalien (45" 12' N, 9. f l'E).
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+ juv. 29.7.57., Amager, Själland, Danmark (55" 38'N, 12' 33'E).
+ 22.8.57., Modena, Emilia, Italien (44' 35' N, l0' 59' E).

701435 * juv. 1.8.57., ibidem.
+ 26.8.57., Milano, Lombardia, Italien (45o 30'N, 9'18'E).

iOI4g4 + juv. 5.8.57., ibidem.
+ 26.8.57., Etang de Capestang, H6rault, Frankrike (43" 20'N, 3' 2'E).

7Ol5O2 * juv. 6.8.57., ibidem.
+ 3.9.57., Weppersdorf, Forcheim, Oberfrauhen-Bay, Tyskland (49' 43'N,

lt'3'E).
7.8.57., Aflandshage, Amager, Själland, Danmark (ca 55'38'N,

706461

r2. 33',E).
[?.)25.8.57., vid Lucca, Toscana, Italien (43o49'N, 10'30'E).

701536 + juv. 10.8.57., Amager, Sjiilland, Danmark (55' 38'N, f 2' 33'E).
+ f 5.9.57., Cesenatico, tr'orli, Italien (44' 9'N, f 2' 18'E).

701544 + 14.8.57., ibidem.
v 1.6.58., 20km W Uppsala, Svorige (59'48'N, 17" 34'E).

7OI547 + juv. 16.8.57., ibidem.
+ f8.8.57., Bologna, Emilia, ftaten (44o30'N, fl'27'E).

701548 + juv. 17.8.57., ibidem.
+ 0.9.57., Avedoro llolme, vid Köpenhamn, Danmark (55'38'N, 12'

30'E).
23.8.57., Aflandshage, Amager, Själland, Danmark (ca 55'38'N, 12"
33',E).

l'!l 22.9.57., Biolla, Vercelli, Piemonte, Italien (45'33'N, 8' 7'E).
708968 + juv. 18.8.58., Amager, Sjölland, Danmark (55' 38'N, f 2' 33'E).

v 3.9.58., Le Sambuc, Bouches-du-Rhone, Frankrike (rt3' 28'N, 4'
46',E).

709699 + 30.7.59., ibidem.
+ 29.8.59., nåra Vauvert, tr'rankrike (43" 4l'N, 4" f 6'E).

Förf. har ej gått igenom litteraturen för övriga europeiska, länder
systematiskt utan har endast tagit med en del av de länder, som
ligger utefter de nordiska grönbenorna,s sträckvägar.

Belgien.
Ringmärkning har pågått sedan 1927 men hitintills har endast

tre återfynd publicerats (DuroNo 1939, VnnnEyEN l95l). Se fig. 6.

Schweiz.
Åren l91l-23 ringmärktes inga grönbenor vid Vogelwarte Sem-

pach, 1924-46 endast en och 1947-48 ingen (ScnrFl'En,Lr f949).
Senare har emellertid en del märkts och åren 1955-56 inrapportera-
des åtta återfynd (Scnrrrnnr,r 1957 a). Sex av dessa var dock när-
fynd i tid och rum, varför data endast publicerats för två (Scnrnrnnr,l
1957 b). Se fig. 6.

Frankrike.
1930 påbörjades ringmärkningen i Camargue (HonnuenN 1959 a).

Först 1950 satte dock märkningen igång i större skala och numer&

L
lt,r.,{i

i:
l

u
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finns en biologisk station vid Tour du Valat. X'öre lg50 märktes
ingen grönbena (florriuanN lg59 a). Under åren 1950-57 har dock
769 grönbenor fångats och märkts (Honmrexn 1959 b). Under denna
tid har 13 fångats eller dödats i Camargue samma säsong eller ett år
senare och l5 har rapporterats återfunna på annan ort (Hornulwu
1955, 1956, 1957 b, 1959 b). fntressantast bland dem är ett återfynd
från Senegal. Trots att det publicerats tidigare (Horrrvrlwlr lg56)
återges det här nedan tillsammans med ett senare återfynd (se även
fig. 6):
HU 6092 + 13.8.55., Tour du Valat, vid Le Sambuc, Bouches-du-Rhone, Frank-

rike (43" 40'N, 4'40'E).
+ 30.12.55., Sjön Talma, 12 km W Thies, Senegal (f 4" 50'N, 17" W).

3800 km SW.
JI{ 8771 + 22.8.57., ibidem.

v 15.7.59., Ledskär fågelstation, Uppsala lön (60' 30'N, 17' 45'E).
Ringen togs av och ersattes med R,iksmuseets ZBU 6340 (Ösrnnr,ör
i brev).

Häcknings- och övervintringsområden
Grönbenan tillhör norra palaearktiska regionen och häckar i

Europa norrut upp till videregionen i norra Norge, Sverige, X'inland
och Ryssland och söderut till Danmark, norra Tyskland, Holland,
Polen, Mähren, Serbien, Azovska sjön och Transkaukasien. I Asien
förekommer den i Sibirien från Ural österut till Kamtjatka och
Kommendöröarna och söderut till Kirgisstäppen, Turkestan, Semi-
palatinsk och norra, Mongoliet (Wrrrrnnnv m. fl. 1945, Bl'llr.rnnueN
r953).

Vintertid sträcker grönbenan genom Asien och Europa till Indien
borb till Ceylon, Bortre fndien, Japan, Filippinerna, Indo-australiska
arkipelagen och stundom Australien sa,mt Afrika, där den når Kap-
provinsen. Grönbenan är funnen över hela afrikanska kontinenten,
inklusive de utanför Västafrika liggande öarna, men förekommer
huvudsakligen söder om Sahara (Wrrnnnnv m. fl. 1945, Dnunr.rr.rnv
m. fl. 1951, BrNnnnmar 1953). Enligt Pnrnnson m. fl. (195a) över-
vintrar grönbenan redan i Grekland, men i en korrigeringslista till
deras utbredningskartor anser SrnnsnmLxN (1955) detta vara fel-
aktigt och anför, att grönbenan övervintrar först i A-trika.

Sträck och ringmärkning vid Ottenby fågelstation

Fig. 2 visar totalsiffrorna för sträck och ringmårkning vid Ottenby
fågelstation under l0-årsperioden 1947-56. I diagrammet är även
inlagt antalet ringmärkta fåglar i procent, av antalet observerade
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194 50 5l 53 54 s5 56
Fig. 2. Antalet sträckande (-) och ringmärkta (- - - -) grönbenor vid Ottenby undor
åren 1947-56. (....) procent ringmärkta av sträckande individer. (The number ol
mi,grat'i,ng (-) and, rönged, (- - - -) Wood Sand.pi.pers at Ottenby iluröng the gears 7947 - ö6.

(. . . .) per cent ri,nged, bi,rd,s ol mi,grating ind,i,riduals.\
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sträckande (den prickade kurvan). Grönbenan &nses ur observations-
synpunkt höra till en svårhanterlig grupp fåglar, >... vilka ofta ger
sig av just i skymningen eller i varje fall sent om eftermiddagen,
då observatören i regel icke sett någon fågel sträcka på timmar
och därför gärna avbryter sin verksamhet för dagenrr (SvÄnosoN
f949). fndividuella skillnader i observatörernas noggrannhet kan
emellertid inte förklara sträckets påfallande fluktuationer. Åren
1954 och 1955 noterades en fördubbling av antalet sträckande grön-
benor mot tidigare år (JnNuNc 1955, 1956). I)et finns ingenting,
som talar för att observationerna var fullständigare än vanligt dessa

år, dvs. att det antal grönbenor som noterades sträckande under
åren 1954 och 1955 skulle stämma mycket bättre överens med det
verkliga antalet sträckande än siffrorna för tidigare år. I själva
verket var 1956 det år, då observationerna under Srrc Hnr,r,cnnns
ledning genomfördes fullständigare än tidigare år. Noggranna,
kontinuerliga observationer gjordes då även under dagar och tider,
när praktiskt taget inget sträck förekom. Under detta år noterades
också vad förf. skulle vilja kalla {ör ett >normalt toppsträckr för
grönbenan (jfr fig. 2). 1954-55 skulle det alltså ha förelegat ett
verkligt massträck vid Ottenby. X'alsterbo har också högre siffror
1954 och 1955 än tidigare år (LnNnrnsrnDr 1958, Ur,r'srnawrl 1959),
men 1956 bokfördes ett ännu större antal (MErHrAssoN 1960). Siff-
rorna för de enskilda åren varierar dock bara mellan 30 och 400
för X'alsterbos vidkommand.e (mot 400-3.200 för Ottenbys), varför
det där är svårare att göra jämförelser mellan de olika åren.

Ett visst samband tycks råda mellan ringmärkning och sträck-
observationer (se fig. 2), i varje fall under de fem första åren. IJnder
de efterföljande åren framstår det dock mindre klart. Sambandet
kan emellertid vara skenbart och många faktorer spelar här in. Vadar-
fällornas placeringar spelar en mycket stor roll. Ideliga omgrupperingar
måste ske allt efter vattenståndets växlingar och tångbankarnas
förflyttningar, för att de skall utnyttjas så effektivt som möjligt.
Detta gör, att ringmärkarnas arbetsförmåga och ihärdighet har
stor betydelse, Iiksom deras kunskaper i vadarnas beteenden.

År f952 var det brist på vadarfällor (JnrNrne 1953), vilket skulle
kunna förklara den låga märkningssiffran det året. Å andra sidan
fångades ett stort antal kärrsnäppor (2.537 stycken) detta år. Under
de därpå följande åren blev bristen på vadarfällor så småningom
avhjälpt och något högre märkningssiffror erhöIls. 1955 är av speciellt
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intresse, eftersom man detta år ringmärkte fler grönbenor (602

stycken) än kärrsnäppor - 445 stycken (JnNNrNc 1956). Tringa-
arterna var över huvud taget talrika det året. Detta, liksom det
omvända förhållandet 1952, kan således också tas som ett utslag
för skillnaderna i Calid,ris-arternas och Tringa-arlernas flyttnings-
beteenden. Åren 1953-56 får emellertid inte tas som ett tecken på
ökad ringmärkningseffektivitet (jfr den prickade kurvan i fig. 2).

År,en f957-58 sjönk ringmärkningssiffrorna igen till resp. 264 och
360, alltså helt i paritet med åren före 1952. Tyvärr finns inga sträck-
siffror att jämföra med för dessa år, men m&n har anledning förmoda,
att också sträcket återgick till rnormala> förhållanden.

Den prickade kurvan i fig. 2 är ett ungefärligt uttryck för ringmärk-
ningseffektiviteten. I medeltal märks 31,5 oÄ av antalet observerade
sträckande. Ett mera tillförlitligt värde på effektiviteten hade er-
hållits, om procenttalet istället hade kunnat uträknas på antalet
rastande fåglar, men några siffror på dessa finns inte. Många gånger
finns emellertid ett klart samband mellan antalet sträckande fåglar
och antalet, rastande (SvÄnnsoN i G. Dawrnr,ssoN, Eonr,srmn &
SvÄnlsoN Ig47), även om det inte år riktigt klart, om detta samband
också råder för grönbenans del. Det något egendomliga förhållandet
tycks gälla, att ringmärkningseffektiviteten är hög, när få exemplar
noterats på sträck och omvänt. Helt klart är dock inte det negativa
sambandet. (Enda undantagen tycks emellertid vara lg47 och f 950.)
Om det trots allt finns en signifikant, negativ korrelation, är det
svårt att ge någon förklaring till den. Nedan nämnda faktorer skulle
kunna inverka:

l. Vadarfällornas ochieller ringmärkarnas kapacitet är {ör liten.
Detta kan inte vara den verkliga anledningen. Så ringmärktes t. ex.
f 953 3.508 kärrsnäppor, samtidigt som 1.966 exemplar måste släppas
på grund av ringbrist (JnnNrNc L954). Detta år märktes också 580
grönbenor, vilket v&r mer än något år tidigare. Som tidigare nämnts,
kan dock bristen på vadarfällor 1952 möjligen vara anledningen till
den låga ringmärkningssiffran och -effektiviteten det året.

2. Grönbenan sträcker vissa år nästan endast på natten och no-
teras således i färre antal på dagen. Denna möjlighet kan ej helt
uteslutas, även om det verkar egendomligt med en sådan preferens
för nattsträck ungefår vartannat år. Grönbenan är inte heller någon
utpräglad nattflyttare, utan den kan mycket väl ge sig iväg många
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Fig. 3. En ung grönbena rastar vid Ottenby på sin första höstflyttning. Foto: Rurn
Bor,r,vrr. (A juaenile Wood, Sa,nd,piper roost'ing at Ottenby on öts li,rst autumrl migrati,on.l

timmar innan mörkrets inbrott, om den har hejdats av otjänlig väder-
lek en tid.

3. Grönbenan är beroende av näringstillgången. 1953 var närings-
betingelserna optima,la, vid Ölands södra udde med lämpliga, tång-
bankar och stora mängder av Eristal,i,s-larver (JnNNrNo 1954). Detta
år märktes också stora mängder yada,re representerande alla vanligen
förekommande arter (möjligen med undantag för mosnäppa). Senare
år med mindre god tillgång på tångbankar har emellerlid Tri,nga-
arterna varit väl representerade och de tycks inte vara bundna till
speciella biotoper under flyttningen utan söker föda i stort sett var
som helst vid vatten.

4. Sträcket passerar snabbare vissa år. SvÄnnsow (1949) &nser,

D. . . a,tt den dagliga omsåttningen är mycket stark, troligen över
90 o/o som regeb. I. Mvnnnnnc utförde sommaren f958 dagliga mät-
ningar och vägningar av grönbenor, varvid även kontrollerade fåglar
vägdes på nytt. Ur detta material framgår, att 208 grönbenor märktes
under tiden 20.7.-12.8., varav 24 eller lt o/o kontrollerades l-14
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dagar efter märkningen (i medeltal 6 dagar). fngenting är känt,
hur många av de rasta,nde fåglarna som fångas och märks. Det är
dock långt ifrån alla. X'ötjaktligen kan man inte heller räkna med,

att alla de som stannar ytterligare en dag kontrolleras. Värdet f l o/o

blir därför ett minimivärde. Omsättningen torde således snarare

vara under än över 90 oÄ. Som tidigare nämnts (sid. f 23), får 1958

betraktas som ett r>normalt> år. Det är troligt, att grönbenorna dröjer
sig kvar längre de år, som näringsbetingelserna är optimala, som

fallet var 1953 och troligen också 1949, då bl. a. även 3.552 kärr-
snäppor ringmärktes. Sträcket skulle således bromsas upp något

de år, som det finns god tillgång på näring, varvid ringmärknings-
effektiviteten ökar.

Sammanfattningsvis kan kanske sägas, att god näringstillgång
och väderleksbetingad, relativt låg sträckfrekvens, eller en kom-
bination av båda, sannolikt är av stor betydelse för grönbenornas

uppehåll och märkning vid Ottenby.

Höststräcket

Som framgår av fig. 4 börjar de första gamla grönbenorna på väg

söderut anlända till Ottenby i mitten av juni (tidigast ringmärkta
exemplar f6.6.1949). Sträcket når snabbt sitt maximum en bit in i
juli (7.-1f.7.) med i medeltal 32 ringmärkta under en femdagars-

period. Högsta antalet på en dag märkta gamla fåglar noterades den

11.7.1954 med 45 exemplar. Därefter avtar sträcket så småningom
och har praktiskt taget upphört i mitten av a,ugusti, men efter-
släntare dyker upp månaden ut (senast ringmärkta exemplar den

r.9.r953).

De första unga grönbenorna anländer i början av juli månad
(tidigast ringmärkta exemplar den 7.7.1955). Maximum nås i början
av augusti (1.-f0.S.), då i genomsnitt 65 grönbenor märks per år
under vardera femdagarsperioden. Den 3.8.1956 ringmärktes 100

grönbenor, vilket är det högsta antalet under en dag. Sträcket avtar
fram till mitten av september (senast ringmärkta exemplar den

r6.9.r954).

HonrmaNN (1957 a) har jämfört datum för grönbenans passage

(unga och gamla sammanslagna) vid några punkter i Europa och

Nordafrika (Ottenby, Mönchen, Belgien, Camargue och Moulouyas
mynning vid Marockos medelhavskust, ca 35o l0'N, 2" 30'W). Han
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Fig. rt. Antalet ringmärkta grönbenor i 5-dagarsperioder. Medelvärde för åren 1947-
56. x och { avser mindre än 0,5 individer. (The number ol ri,nged Wood, Sandpipers
,in 5-d,ay-peri,oiJs. Mean oalue lor tlte gears 19417-56. x and, 1- meon less than 0.s

ind.i,uid,uttls.)

tyckte sig dårvid finna, att de första grönbenorna förflyttar sig
relativt sakta med en genomsnittshastighet av 100-f50km/dygn.
De anländer till Miinchen och Camargue l0 dagar efter uppträdandet,
vid Ottenby, till Belgien efter 15 dagar och till Moulouya efter 25
dagar. Med ledning av detta, får man väl antaga, att det är den goda
näringstillgången utefter Nordsjökusten, som gör att de grönbenor,
som väljer den vägen, flyttar långsammare.

Det intressa,nta är emellertid, att det maximala antalet tycks
uppnås samtidigt på alla lokalerna med undantag av Moulouya, som
Iigger en vecka, efter. Enligt HonrmeNNs beräkningar uppnås det
maximala antalet i slutet av juli och början av augusti, vilket stäm-
mer ganska väl med det verkliga förloppet för Obtenbys del.Detta
skulle betyda myoket långa dagsetapper om kanske f .000 km/dygn
eller mer. Medelhastigheten för sträckan Ottenby-Moulouya anges
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av HoFFMANN till a00 kmidygn. Enligt HorrnraNr skulle detta vara
förklaringen till att arten är så föga iakttagen på kontinenten.

Hornuaxn uppger (1957 a: 33), att nästan alla grönbenor, som
fångats i Camargue under juli månad, var gamla (66 av 69). Den
f .-f0.8. var fortfarande endast 20 o/o unga, men därefter anlände
de i stort antal.

Under den tid det maximala antalet skulle ha uppnåtts både i
Ottenby och Camargue, har ungfåglarna således endast börjat visa
sig i Camargue. Den femdagarsperiod, då ungfåglarna utgör 2O o/"

av det totala antalet, är för Ottenbys del den 12.-16.7. Camargue
skulle således i själva verket ligga 20-25 dagar efter i tiden.

Medan grönbenorna endast stannar en kort tid i Ottenby, Miinchen
och Belgien (ungefär en vecka) och ger sig av ungefär samtidigt på
alla tre lokalerna (HornuenN 1957 a), stannar de ungefär en månad
i Camargue, liksom förhållandet för övrigt också tycks vara för
Po-dalen. Av dessa uppgifter kan man dra slutsatsen, att, 20 oÄ-

gränsen snabbt, bör uppnås vid Ottenby, eftersom de gamla fåglarna
raskt minskar i antal. I Camargue sker däremot en ansamling av
gamla fåglar. Tidsskillnaden måste således vara mindre än 20-25
dagar. Tidigaste ringmärkningen av en ungfågel uppges för Camargue
till den 23.7.1955 (Honnmlnx 1957 a), medan motsvarande datum
för Ottenby var den 7.7.L955. Detta ger oss en tidsskillnad på t6
dagar. Sträckan Ottenby-Camargue kunde således antagas bli
tillryggalagd på ca två veckor.

Senare förmodar Honr'Irer.TN (p. 39), att, de gamla fåglar, som
anländer till Camargue före slutet av juli månad, förmodligen är
fåglar, som inte har häckat eller som i förtid har förlorat sina ungar.
I andra hand anför han den möjligheten, att det bland dem finns
honor, som lämnat ungarna i hanarnas vård. Ringmärkningen av
gamla fåglar vid Ottenby tyder på en normalfördelning med någon
förskjutning av toppen mot början av sträckperioden liksom i viss
mån för ungfåglarna (jfr fig. 4). Den snabba stegringen tyder inte
på, att det enbart, skulle röra sig om icke-häckare eller par med

spolierade bon, även om sådana torde ingå, utan snarare på honornas
tidigare &vresa, vilket inte alls är något unikt bland. vadarna,. Enligt
Wtrnnnev m. fl. (f 9a5) lämnar ungarna boet strax efter kläckningen
och passas till att börja med av båda föräldrarna. Huvudsakligen
har dock hanarna hand om skötseln, eftersom honorna snart ger sig
iväg. Tidsskillnaderna mellan honornas och hanarnas avresa kan
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emellertid inte vara så stor, eftersom detta då skulle ha avspeglat
sig i form av ytterligare en markant topp.

Om ungfåglarna anger Horruawr (p. 40), att de anländer till
Camargue troligen en kort tid efter deras första flygtur, som i de
nordiska länderna inte kan äga rum förrän i slutet av juli (r... qui
ne peut pas avoir lieu, dans les pays nordiques, avant la fin de juilletu).
I själva verket börjar ungfågelsträcket i början eller mitten av juli
och i och med utgången av juli månad har 25 o/o av de unga grön-
benorna passerat Ottenby (jfr fig. a).

I Camargue (liksom i Po-dalen) stannar grönbenorna ungefär en
månad för att åta och ökar i vikt (HornivrarcN l95Z a). De gamla
börjar även rugga, men iakttagelser i Moulouya (Bnossnr lg59)
tyder på, att ruggningen många gånger inte är färdig vid avfärden
utan avslutas först i vinterkvarteren. under sitt uppehåll i camargue
håller grönbenan framför allt till i grunda, dyiga kärr med en tunn-
sådd vegetation av graminder och cyperacder och ute i risfärten
(Hornmaxx 1957 a). De lever troligen av insektlarver och yuxna
insekter samt mollusker. De sista fåglarna ger sig iväg i slutet av
oktober, undantagsvis i november - senaste datum 5.},2.1'912 (Horr-
MÄNN 1955, 1956, f 957 b). En vanlig maximisiffra per dag om hösten
är 250-300, men 400-500 grönbenor är inte alltför ovanligt (Horn-
MANN 1956, 1957 b) och den 12.9.1952 noterades 1.000 exemplar
(HonnuaNw 1955).

f Moulouya förekommer grönbenan mycket rikligt och i stora
flockar på sträck (Bnossnr 1956, lg5g), men den passerar mycket
snabbt och större delen vistas inte mer än en dag vid mynningen.
Den förekommer överallt där det finns vatten och är rikligast i
juli och augusti, men den är också vanlig i september och oktober
med enstaka exemplar in i december och januari och till och med i
februari. Det är trots allt osäkert, om den verkligen övervintrar där,
eftersom den är mycket instabil i sitt uppträdande och tycks flytta
sig längre sträckor, i motsats till vad fallet är, där den verkligen över-
vintrar.

Det torde vara på sin plats att också nämna något om höststräcket
i Ryssland. Enligt Dnunlrr.rnv m. fl. (1951) avslutas grönbenans
häckning i norra Sovjetunionen de första dagarna i augusti. Den
uppges lämna ett naturreservat i ryska Lappland 7.-8.8. Kazan
vid Volga (ca 56'N, 49o E) passeras i augusti och fram till slutet av
september. Från Charkov-området (ca 50' N, 36,5" E) börjar grön-
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benorna flytta i mitten av augusti eller något tidigare och de sista
ger sig avi mitten av september. Vid Kiev (ca 50,5oN, 30,soE) sker
bortflyttningen tiII en del i augusti, men de första visar sig redan
i juli. I Podolien (ca 48" N, 28" E) slutar bortflyttningen i början av
oktober. Vid Volgadeltat (ca 46o N, 48'E) uppträder enstaka fåglar
i slutet av juli och stannar där till den 20.10.

Som jämförelse kan nämnas, att grönbenorna börjar lämna Anadyrj
i Nordostasien (ca 64o N, 175'E) i augusti och Kamtjatka i början
av september (DnunNrJEy m. fl. 1951).

Enligt samma källa påbörjas ruggningen med bytet av de små
fjädrarna omkring 20.7. pä Timan-tundran. B,uggningen av ving-
pennorna avslutas omedelbart före början åv en ny, partiell ruggning,
vilken pågår från januari till maj. Ungfåglarnas ruggning, som endast
är partiell, försiggår från september till januari.

övervintring

Grönbenan är en mycket vanlig övervintrare i Västafrika. Macx-
wonrn-PnLnn & Gnanr (1952:387) anger på sin utbredningskarta
över arten, att de skandinaviska fåglarna även skulle flytta till
Sydafrika.

Roux (i brev) meddelar, att 15 vadar-arter är mycket talrika vid
Richard Toll, Senegal (16'25'N, 15" 42'W), däribland alla våra
Tri,nga-after - svartsnäppa och rödbena är dock något mindre
talrika. En Ottenby-märkt grönbena har också kontrollerats där
nere enligt B. Danrnr,sson 1959 (jfr fig. 6). Ringmärkning av grön-
benor på platsen visar, att de håller sig kvar i omgivningen i flera veckor.
De håller där till på dystränderna under acaciorna, där avdunst-
ningen är låg (se fig. 5). De livnär sig på en liten vattenmollusk
(Bul,inus senegalensis), som finns i överflöd i dammarna och tycks
spela en avgörande roll i dieten (Roux i brev). I födan ingår också
spindlar, insekter och insektlarver samt mollusker och maskar (Kur,-
LENBERG 1956). Ett antal icke häckande exemplar stannar kvar under
den palaearktiska sommaren (Macrwonrn-Pneno & Gnaxr LS52).

Vårsträcket

I april och maj och i någon mån i mars och juni passeras Moulouya
på nordsträck. Grönbenorna är då mindre skygga och i maj kan
parningsflykt och parningsspel iakttagas, vilket inte har gjorts hos
andra flyttande arter (Bnossnr 1959).
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Fig. 5. Fångst av vadare med nät i Richard Toll, Senegal. Den stora fågeln mitt på
bilden är en grönbena. Foto: Gdnanr Mospr-. (Catchi,ng u:a'd'ers by net at Richaril' Toll,,

Senegal. The great bi,rd, in the midd,le ol the fi'gura is a Woocl' Sanilpiper.l

Vid Camargue sker vårflyttningen från början a,v a,pril till slutet
av maj (I{ornnlnN 1955, 1957 b). De tidigaste uppenbarar sig redan
i mitten av mars (HonnrrnNn 1957 a). Isolerade översomrare före-
kommer. Maximum uppnås i slutet av april och början av maj. Ett
vanligt maximiantal per dag om våren är 50 exemplar (HonnMANN

1955), men 65 noterades den 29.4.1955 (I{onnmÄNN 1956).

X'ig. 8 visar klart, att slutskedet går mycket snabbt på våren. I
Italien finns fynd framför allt från april men även februari, mars
och ma'i. Något egendomlig är den stora a,nsamlingen av vårfynd i
Italien, medan däremot endast ett föreligger från Frankrike. En
möjlighet år, att grönbenan tar en ann&n väg på våren än på hösten.
Detta är emellertid knappast troligt att döma av talrika, franska
vårobservationer.

Enligt Roux (i brev) är jakten på vadare i Frankrike inskränkt till
havsstränderna i visså kustdepartement vid medelhavs- och atlant-
kusterna och till vissa tider, som varierar för de olika departementen
från 15 april till I maj eller t5 maj eller från f maj till 15 maj eller
3I maj. I övrigt är jakt på vadare förbjuden från 3l mars. (Höst-
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jakten börjar i en stor del av landet i slutet av juli men blir allmän
i hela landet först i september.) Det är alltså rimligt att tänka sig
att inskränkningen i vårjakten är orsak till de fåtaliga ringfynden
från X'rankrike om våren.

Intressanta är återfynden i Sofia (den f 5.4.) och i Dorog i Ungern
(den 8.5.) med tanke på en eventuell sträckväg över Grekland för
nordiska grönbenor (jfr p. 135). Redan i slutet av maj är de uppe i
norra Skandinavien med fynd i Vilhelmina (den 22.5.), Skelle{teå
(den 22.5.), Övertorneå (den 22.5.), Petsamo (någon gång i maj)
och mellersta X'inland (den 25.5.).

I de sydligare delarna av Sovjetunionen börjar grönbenans häck-
ning de första dagarna i maj, längre norrut, under de sista dagarna
av denna månad (DnnnNr.rnv m. fl. t95f ). Till Mariupole-trakten
(ca 47" N, 37,5o E), Charkov-distriktet och Volgadeltat kommer den
i mitten av april (till Charkov-distriktet i medeltal under g år den
16.4.) och i slutet av denna månad anländer den till Bender-området
i Bessarabien (ca 47" N, 29,so E) och till Minsk-området (ca 50,5" N,
30,5'E). Kazan-området passeras från slutet av april till slutet av
maj, då den också har nått fram till det lappländska naturreservatet
och Timan-tundran (ca 67"-68o l{, 50"-b5'E).

Som jämförelse kan nämnas, atb av häckningsområdena i de asi-
atiska delarna uppnås Jenisej (ca 67o N, 87o E) i början av juni,
Verchojansk (68'N, 133" E) och Anadyrj i slutet av maj samt Kamt-
jatka och Kommendöröarna (55'N, lO7" E) i mitten av maj (Dn-
MENrJnv m. fl. l95f ).

Av återfyndskartorna framgår att grönbenan sträcker i nästan
rakt nord-sydlig riktning. Även om vi ännu bara har några få vår-
och sommarfynd på häckningslokaler, så kan man kanske ändå
våga det förmodandet, att de grönbenor som passera,r förbi Ottenby
häckar i norra delarna av Sverige, Norge och X'inland samt möjligen
även på Kolahalvön, men att de nordryska grönbenorna förmod-
ligen tar en något östligare väg. Under senare år har ju ett flertal
andra Ottenby-märkta vadare rapporterats från nordryska områden
(t. ex. kärrsnäppa och brushane) men däremot ingen grönbena.

Sträckvägar Eenorn Europa

Med ledning av de erhållna återfynden (fig. 6, 7 och 8) kan man
dra en del slutsatser om de nordiska grönbenornas sträckvägar.
Avsikten är inte att framhäva några naturliga ledlinjer, som grön-
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IiE. 6. Återftmd av grönbenor under höst och vinter märkta viil Ottenby (f), i
Beigien 1r;, Schweiz ir) ocfr Frankrike ([). Pilarna på fig.,6 och.7 sammanbinder
endäst åerlningsplats åih återfy'ndsplatp och anger inte 9l-bräckväg- (Recoaeries d'urinq
auhtrnl, arut, wtitei ol Wooit Sanitpdpers rångal at Ottenby (Ol,;," Belgi,unt ('), SlDitzer'
tand (-\ anil France (l)' The arrous in ligs. 6, and, 7 only ioin tha ploce ol ringing

'-*itl, th" place oi'iecauary. Thay do not ind,öcata the poth ol rni'grati,on')
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benorna skulle föredraga, utan förf. vill snarare ge en ungefärlig bild
av sträckets förlopp. Tidigare har Honruenr (195? a) visat, att
sträcket går mycket hastigt genom Europa ned till camargue och
Norditalien, närdet väl kommit igång (jfr p. 126). Grönbenornatorde
därför inte vara bundna av lämpliga rastlokaler, utan de kan sträcka
på bred front och det är inte orimligt att antaga, att de verkligen
flyger fågelvägen. Det danska snabbfyndet i Bologna kan bl. a.
tyda på detta (j{r p. 139).

X'örf. har inte funnit något, som tyder på, att unga och gamla
fåglar väljer skilda flyttningsvägar. Ingenting tyder heller på, att
grönbenorna väljer olika flyttningsvägar olika år. Av denna anled-
ning harförf. ej ansett sig behöva göra en närmare analys av sträckets
förlopp år för år för de olika åldersgrupperna utan behandrar alla
återfynd i ett sammanhang.

x'rån häckningsplatserna i norr går sträcket i sydsydvästlig riktning
ned till sydsverige. Tyvärr finns endast ett fåtal fynd av finska grön-
benor, men återfyndet i Nordjylland (fig. ?) ger en fingervisning oD,
att sträcket kan länkas över på svenska sidan. Huruvida även detta
är fallet med sydfinska grönbenor, vet vi intet om. vi får inte ute-
sluta möjligheten, att en del av sträcket fortsätter söderut på den
östra sidan av Östersjön. Det, är också möjligt, att en del av sträcket
passerar genom det mellansvenska låglandet och sedan antingen
fortsätter utefter västkusten elier går över Kattegatt till Nord"-
jylland, som det finska återfyndet antyder.

Något sträck utefter norska västkusten torde knappast förekomma.
Inga grönbenor har fångats på Revtangen och de är över huvud
taget mycket sällsynta där (Hor,cnnsnn i brev).

sträcket genom Mellaneuropa är mera komplicerat. Huvuddelen
av grönbenorna fortsätter söderut mot Rhöne-dalen eller Norditalien.
Härvid tycks ingen skillnad råda mellan de grönbenor, som pa,sserar
Ottenby och dem som passerar Amager (p. f 3Z och tab. I). Arten är
relativt sällsynt på franska atlantkusten och i England (HopruaNrv
1957 a). Ett par svenska höstfynd (fig. 6 och T) och ett vårfynd ({ig.
8) tyder dock på, att denna västliga väg till en del används. Från
Les Landes kan sedan vägen tas mot franska medelhavskusten, men
ett svenskt och ett danskt fynd i Portugal (fig. 6 och 7) visar, att
grönbenan även kan ta en västligare väg.

X'ynd av nordiska grönbenor vid nordsjökusten behöver inte
betyda, att de slagit in på den västligaste vägen. Detta framgår i
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Fig..?. Återfyld3." grönbenor under höst och vinter mä,rkta vid Amager (f), i
sverige (O) och tr'inland (a). (Becoaeries d,uri.ng autunl,n a,nd, winter ol vi'ood Fa,nd-

pi,pers ringed, a,t Amager, Denmark (a), i" Swed,en (O) ana in Fintanit (l).)
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någon mån av ett par belgiska grönbenor, som återfunnits i Tarn
och Valencia (fig. 6), och som mycket väl kan ha korsat över X'rank-
rike.

Ett flertal fynd i Saone-Rhöne-dalgången visar, att större delen
av grönbenorna dock tycks passera över Tyskland och således ta
den genaste vägen ned till Rhöne-deltat. Därifrån fortsätter de
utefter spanska medelhavskusten (jfr fig. 6 och 7) över till Nord-
afrika.

Det är också något oklart, vilken väg grönbenorna tar till ftalien.
Fynd i Tyskland, Tjeckoslovakien och lJngern tyder på att de tar
en omväg österut runt Alperna och kommer in i Italien via norra
Jugoslavien. Möjligheten finns dock kvar, att de korsar över Alperna
och i så fall skulle detta också kunna tänkas vara möjligt för de grön-
benor, som följer Rhendalen söderut. Möiligheten av ett eventuellt
utbyte mellan Rhöne-deltat och Po-dalen kan varken bevisas eller
motsägas med hjälp av några återfynd.

Från Norditalien går sträcket via Sicilien till Tunisien. Ett fynd
på Sardinien (fig. 6) kan eventuellt tyda på en passage öyer Corsica
och Sardinien till Nordafrika från Norditalien (eller möjligen men
knappast troligt från Rhöne-deltat). Möjligen kan också ett visst
sträck förekomma över Apulien till Grekland. Endast ett höstfynd
(fig. 0) kan emellertid ge anledning till ett sådant förmodande, medan
några vårfynd (fig. S) visar, att den vägen kanske har större betydelse
under vårsträcket.

Det polska fyndet vid ryska gränsen (fig. 6) är från slutet, av sep-
tember f954 (10 dagar efter ringmärkningen). Det är knappast
troligt att det kan betraktas som en normal sträckväg. Möjligen
skulle en del kunna tänkas ta den vägen ned till Svarta havet. Slut-
ligen kan de tjeckoslova,kiska,, ungerska och bulgariska återfynds-
lokalerna tyda på en eyentuell passage över Grekland och Kreta till
Cyrenaica.

Sträckets förlopp i Nordafrika kan än så länge endast bli föremål
för gissningar. Bnossnr (1956) anger, att grönbenor förekommer
ytterst talrikt vid Moulouyas mynning i Medelhavet. Både Honn-
MÄNN (1957 a) och Bnossnr (1959) anser, att det är samma popula-
tion, som passerar Camargue och östliga Marocko.

Ett ytterligt fåtal observationer har gjorts i de väldiga ökenom-
rådena. Kur,r,nxnnnc (1956) har gått igenom litteraturen för berörda
områden. Han har därvid angivit, att grönbenan sträcker utefter
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Fig. 8. Äterfynd av grönbenor under vår och sommar märkta vid Ottenby (f),
Amagor (l), i Sverigo (Q) och n'inland (l). Romerska siffror avser må'naden, söm
åter$mdet gjordes. (Becotseries o! Wood, Sandtpipers d,uri,ng spring a,nil swm,rner ringed
at Ottenby (Ol, Amoger, Denmo,rk (L), i,n Sweden (O) ana i.n Finlanil, (l). Roman

ligures inili.cate the nzonth ol the recoaery.)
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atlantkusten men inte i de inre delarna förrän borta i en smal rems&,

som sträcker sig från Tunisien och Ahaggar-massiven ned till Nigeria.
f detta område har iakttagits ett intensivt sträck av ett flertal arter.
Vidare anger Kur,r,nxnnne för grönbenans del en route över Cyrenaica
och Kufra-oasern&.

Med de tre återfunna grönbenorna i Västafrika har vi nu troligen
ett av huvudstråken klart, nämligen (X'inland-) Ottenby-Cam&r-
gue-Senegal. X'ramtida återfynd får visa, om ett andra huvudstråk
går genom Italien över till Tunisien och därifrån ned till Nigeria
och om en del nordiska grönbenor även sträcker genom Grekland
över till Cyrenaica och Franska Ekvatorialafrika eller Kongo och
kanske ända ned till Sydafrika (MacrwoBrrr-PRAED & GnaNr lS52).

En jämförelse rnellan Ottenby-rnärkta och Ärnager-märkta $rönbenor

Tidigare har i The Ibis och denna tidskrift diskuterats, om skilda
populationer hos vissa arter passerar Falsterbo och Ottenby (Nrsnnr
1957, B. Dnrrnr,ssor 1957, MlrruÄssoN f960). X'örf. ämnar inte gå
närmare in på de teorier, som härvid framkommit. Då grönbenan
mer eller mindre utpräglat flyttar mot söder, skulle man emellertid
kunna tänka sig, att skilda populationer passerar Ottenby och Amager,
som i detta fall får representera Falsterbo-området, där inga vadare
har märkts hitintills. Av fig. 6 och 7 framgår, att fördelningen av
återfynd verkar vara tämligen likartad för såväl Ottenby-märkta
som Amager-märkta fåglar. I tab. I ser vi detta klarare. Av de ö-
ländska fåglarna har 68 eller 60 o/o återfunnits i Italien och 27 eller
24 o/o i Frankrike, medan motsvarande siffror för de danska åter-
fynden är rr (46 o/o) resp. 5 (2L %). De danska fynden är än så länge
för få, för att ge en fullständig överensstämmelse, men ännu klarare
framstår tendensen, om det procentuella värd.et uträknas för de grön-
benor, som sträcker i lvästerleö (Belgien, Frankrike, Portugal,
Spanien, Marocko och Senegal samt för de öländska fåglarnas del
även Danmark). I båda fallen får vi värdet 2S'Ä.

Sträcket av Tringa-arter åren 1949-50 och 1952-56 visar ingen
skillnad, vad andelen grönbenor beträffar vid Falsterbo (Ur,r'srru.nn
1956, Mernrassow 1957, IJr,rsrnaNo 1957, LnNnnnsrnnt 1958,

IhrsrnaNn 1959, MarnrassoN 1960) och Ottenby (SvÄnnsox 1950,

1951, JnNNrNc 1953, 1954, 1955, 1956, B. DlNrnr,sson f 957). 18,2 oÄ

av samtliga tringor vid Falsterbo var grönbenor mot' 25,s % -d
Ottenby. Den procentuella fördelningen av övriga Tringa-aft'er

i
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Trlrl J. sarn-tliga återfynd 
^av -grö_nbenor 

ringmärkta vid ottenby och Amager
fördelade på de länder, där återf5'nde! Blordes. (All recooeries ol Wooil Sand,piplers
t4ngeil' at Ottenby and' at Amager, Denma'rlc, distributeit on the countries where the recoairix

tLe,re m,arJe.)

Ottenby Amager

Norge(NorzaaA)....
Sverige (Swed,en)
Finland (Fi,nland,)
Danmark (Denma,rlc)
Sovjeturionen (USS,R)
Belgien (Belgi.um)
Tyskland (Germany)
PoLen(Poktnil) .....
Frankrike (Irance)
Tjeckoslovakiett (C zecho - Sloaaköa) .

Italien (Italy)
Ilngern (Hungary)
Bulgarien (Bulgari,a)
Portugal (Portugal\
Spanien (Spainl
Marocko (Morocco)
Algeriet (Al7eri,a)
Senegal (Senegal)

t
I

Summa (Total)

va,r dock påfallande jämnare vid X'alsterbo än vid Ottenby, vilket
framgår av följande siffror (ottenbys siffror inom parentes): drill-
snäppa 8,o oÄ (l) oÄ), skogssnäppa 2,2 oÄ (0,a oÄ), rödbena Bg,7 oÄ

(64,s o/o7, syartsnäppa 8,0 oÄ, (l,s oÄ) och gluttsnäppa 22,7 o/o $,8 oÄ).

Sammanlagda antalet sträckande under de sju åren var 5.g60 vid
x'alsterbo och 48.060 vid ottenby. som synes domineras sträcket
helt, av rödbena och grönbena vid Ottenby, medan gluttsnäppan är
den vanligaste tillsammans med rödbenan vid x'alsterbo. Fluktua-
tionerna mellan de olika åren var dock stora.

Återstår så den möjligheten, att skilda populationer sträcker vid
olika tidpunkter och därpå kan ta skilda sträckvägar till övervintrings-
platserna. Av denna anledning sorterades 4l Ottenby-märkta grön-
benor ut, som senare samm& år återfanns i ftaHen och på s&mma
sätt 22, som återfanns i Frankrike. lMedelmärkningsdageru uträk-
nades och befanns för de italienska återfynden vara, den 13.8. och
för de franska den 6.8. rMedelåterfyndsdagenrr har ringa intresse,
eftersom grönbenorna uppehåller sig en längre tid i Podalen och i
Rhöne-deltat och återfynden därför kan ske när som helst under
den tiden. Den var dock för de italienska återfynden den a.9. (tids-
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skillnad 22,o dygn) och för de franska den 5.9. (tidsskillnad 30,a

dygtr).
Motsvarande värden har beräknats för de Amager-märkta grön-

benorna (10 återfunna i Italien och 4 i Frankrike). uMedelmärk-

ningsdagen> blev den 8.8. resp. den 9'8. och >medelåterfyndsdagenl

den 2.9. (tidsskillnad 25,t dygn) resp. den f.9. (tidsskillnad 22,s

dvgt).
såväl de danska siffrorna som ottenby-siffrorna är tyvärr alltför

små, för att ge några tillförlitliga värden. Spridningen är dessutom

mycket stor och använda data hämtade från flera olika år, vilket gör,

a,tt, man inte kan {å några säkra medelvärden. Skillnaden på en vecka

i märkningsdag för de öländska fåglarnas del behöver alltså på intet
sätt betyda, att det, verkligen är fråga om skilda populationer.

Den tid som förflutit från ringmärkningsdagen till återfyndsdagen

är intet mått på medelhastigheten, som tidigare påpekats (p. 13S).

I själva verket går säkerligen passagen öYer kontinenten mycket
snabbare, vilket framför allt framgår av en ung grönbena märkt den

16.8.1957 på Amager och dödad två dygn senare i Bologna i Italien'
l)en snabbaste noteringen för en Ottenby-märkt grönbena är sex

dygn till Italien. Motsvarande snabbaste förflyttningar till Rhöne-

deltat är 13 dygn från Ottenby och t6 dygn från Amager.

Grönbenornas ålder

Ett mycket stort antal grönbenor återrapporteras redan på hösten

under sin första flyttning. Av tab. 2 framgär, att av 3.063 märkta

ungfåglar under åren 193?-38 och 1947-56 har 82 ellet 2,2 o/o

återfunnits fram till den 8.6.1960. Av dessa återfanns 59 under augusti

och september märkningshösten, dvs. 72 o/o av hela antalet återfynd.
I tab. 3 är dödsorsakerna uppförda för grönbenor märkta under

åren 1937-38 och 1947-55 och återfunna fram till den 8.6'f960'

I den tabellen ser vi, att det helt enkelt är människan' som är den

största dödsorsaken. 67 unga grönbenor eller 93 o/o hat skjutits eller

fångats och dödats, medan motsvarande siffra för de äldre fåglarna

ar 24 eller 77 %.
Enligt Lecx (1951 , Ig54 samt, Lacx & ScnrrFnnlr 1948) får man

för höga mortalitetsvärden och för låga medellivslängdsvärden vid
bearbetning av ett material, som till större delen bygger på skjutna

fåglar. De unga fåglarna lär sig endast, gradvis att, undvika människor

(Lacr 1943 b), vilket också framgår av det höga procenttalet för

;,'i*
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Tabell 2. rrnga gröntrenors åldor vid dödstillfäI\eL. (age q,t deoth of wood, Banitpi,pars
ringecl a,s,juueniles.)

Ringmårk-
ningsår.

(Year uhen
ri,nged,)

Antal
märkta.
(Number
ri,nged,)

l:a året.
(1st gear)

Månad.
(Month ol
the year\

Tsl rilblT!-t,

Äterfynd i /o
av antalet
märkta.

(Recoueries in
per cent ol

bird,s ri,ngeil)

8,8
9,5
0,8
4,o
l,e
3,0
1,9
0,7
2,6
t,e
3,7
2,6

2:a
året,.
(Znil
gear)

4:e
året.
(4th

year)

3:e
året.
(3rd

year)

I937
r938
tg47
l9{18
1949
r950
l95t
tg52
r953
1954
1955
1956

t2
2t

134
272
104
335
2lr
153
431
4t2
517
46t

I
q

I
l1
2

10
4
I

ll
8

l9
t2

Summa I r.oos
(Toktl)

1) Endast första halvåret har hår kunnat tas med (fram till den 8.6.6o). (onlg
tln fi.rst hafi-year ol 1960 could be ,incluiled,, up to g June.)

skjutna unga grönbenor, ya,rför ungfåglarna kommer att bli över-
representerade.

r det här a,nvända, materialet finns så gott som endast en dödsorsak
av betydelse - människans inverkan eller snarare åverkan. om
mortalitets- och medellivslängdsberäkningar skall kunna göra,s, måste
dödsorsakerna i ett sampel betraktas som representativa, för hela
gruppen märkta fåglar, vilket de inte gör i detta fallet. sådana beräk-
ningar får därför anstå till ett sena,re tillfälle, då fler återfynd influtit.

som B. DaNrnr,ssoN (19b9) tidigare framhållit ra,pporteras endast
en ringa del av de ringmärkta fåglar, som skjuts eller fångas. på en
del håll är rapportsystemet rätt väl utbildat, t. ex. i po-dalen och i
Rhöne-deltat. Gissningsvis rapporteras där ungefär Bl4 av fynden,
men på andra håll, där kunskaperna, om ringmärkningens s5rfte saknas,
försvinner säkerligen en stor del ay ringarna, i byrålådor eller på
annat' sätt.

Den potentiella livslängden för grönbenorna kan också vara svår
att bestämma. Lacx (f9a3a) anger den till f0-f5 år, i några fall
25 är, för tättingar, medan en del större fåglar kan leva 20-40 är
och några få anses kunna leva upp till 80 år eller längre. X'åglar i
140
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Tabell 3. Dödsorsaker för grönbenor fram till 8.6.6O. (Causes ol ileatfu lor Wood, Sand,-
pöpers up to 8.6.60.1

I år eller åldre.
(7 yeo,r old, or

rnore)

Skjutna eller fångade och dödade. (Shot orl
trapped,anilkilleil.) .........1

Funnendöd..(Found,dead.). . . ... .l
67

-

24
I
I
I
4

R,ovfågel. (Ki,Iled, by bi,rd, ol prey.)
Funnen skadad. (Iounil hurt.) .

Dödsorsak okärtd. (Ca.use ol ileath unknou:n.J . .

naturen uppnår ytterst sällan sin potentiella livslängd, eftersom de
där är utsa,tta för faror, som t. ex. burfåglar är förskonade ifrån.
Äldst av de Ottenby-märkta grönbenorna blev en, som märktes den
19.8.1947 vid okänd ålder och dödades den 21.4.1955 SW'om Bordeaux
i X'rankrike, således 7 år och 8 månader efter märkningen. Den 23.7.
1939 märktes en grönbena av okänd ålder i Bergvik i Gävleborgs län.
Den dödades den 22.8.1947 vid floden Adda i Italien, 8 år och I
månad efter märkningen. Som tidigare sagts (p. I39), har emellertid
314 av de återfunna grönbenorna inte uppnått ett års ålder.

TilHgg
Sedan ovanstående uppsats inlämnats, har ytterligare fem finska återfynd pub-

licerats (Nonosraöru f960). Två av dessa härrör från Italien; ett på hösten i Arce,
Frosinone (4I" 32' N, 13" 30'E) och ett på våren i Agrigento, Sicilien (37'20'N,
f3' 32'E). Dessa återf;nd ger alltså inga anledningar till ändringar i ovanstående
framställning. De övriga tre återfJrnden är emellertid betydligt intressantare.

En ung grönbena, som märktes den 28.8.1958 i Ruutukuopat, Pori (61'28'N,
2L" 45'E), hittades f 8 dygn senare död i Sarmasåg i Rumänien (47" 20'N, 22' 50'E)
1,600 km S om märkningsplatsen. En gammal gröntrena, märkt den 30.7.1958 i Rum-
melö, Gamlakarleby (63' 52'N, 23' 6'E), sköts 17 dygn senare i I(ominternovsk i
distriktet Odessa, USSR, (46' 49'N, 30' 56'E) f ,980 km S om märkningsplatsen.
Slutligen sköts en ung grönbena, som märktes den 27.8.1958 i Ruutukuopat, 8 dygn
senare i Mostiska i distriktet Drogobyö2, USSR (49'48'N, 23o 8'E) 1,230km S om
märkningsplatsen.

Dessa tre återfynd illustrerar åter mycket, klart den rakt nordsydliga sträckrikt-
ningen. Även o- en del nordfinska grönbenor länkas över på den svenska sidan och
möjligen åter korsar över södra Östersjön i sydostlig riktning, vilket senare dock
knappast är troligt, (jfr dock det polska åtorfy'ndet å fig. 6), tycks en stor del av dern
(om inte huvuddelen) fortsätta rakt söderut, antingen de nu sträcker öster om tr'inska

I r. z.-s r. rz.
I f,;rsta levnads-
I a"et.

I g.r.-st.tz.
llirst aear ol lile)
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viken eller, vilkeö är troligast, flyger över den. Ett indicium för detta är de snabba,
förflyttningarna från mårkningsplatserna till återfyndsplatserna.

Fyndet i västra Rumänien antyder en fortsättning mot Grekland (jfr p. 135), medan
fyrrdet i odessa-distriktet visar, att svarta havet är målet för en del grönbenor. Deras
vidare sträckväg är dock höljd i dunkel.
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Summary: The migration of the Wood Sandpiper lTrönga glareola L.)
tårough Europe. (Ottenby Bird Station Report No. 31.)

This paper is based on recoveries of ringed Wood Sandpipers. There are 7 from
Naturhistoriska Riksmuseet in Stockholm and Il3 from Ottenby Bird Station, B

from Finland, 24 fuorn Amager Bird Station near Copenhagen in Denmark, 3 from
Belgium, 2 from Switzerland, and 2 from the Tour du Valat Bircl Station in Camargue,
France. The recoveries are presented in tr'igs. 6, 7, and 8.

The Wood Sandpiper breeds in the Northern palaearctic region up to the timber
line; to the south the boundary-line goes through North Germanv, Poland, the Sea
of Azov, and Transcaucasia, and through the North of Asia to Kamchatka. In the
autumn tho Wood Sandpiper migrates through Europe to Africa and through Asia,
to South Asia and eåstward to Australia.

In Fig. 2 a comparison is made between number of birds seen migrating at Ottenby
and birds ringed. There are striking fluctuations, but in the first five years there is a
clear connection between number of birds ringed and number of birds observed on
migration. The position of the traps for waders, however, plays an important rile for
the effectivity of the ringing as well as the bird-ringers' knowledge of the behaviour
of the waders. On account of a lack of traps few birds were ringed in 1g52.
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The dotted line in x'ig. 2 is an approximate expression of the effectivity of the
bird-ringing (in per cent of the number of migrating birds, as there are no figwes of
resting birds available). This shows a negative correlation with tho numbe6 of migrat-
ing birds. rt is difficult to explain why. The capacity of the traps and/or +.he bird-
ringers is no limiting factor. The wood sandpipor is not a pronounced. night-migrant.
Many wood sandpipers are trapped even in years when the food-supply is loss good-
rt seems, however, as if the wood sandpiper remains longer when tho food-suppl5r
is good and/or the weather is bad; thore is then opportunities to catch moro birds-

Fig. 4 shows the migration in 5-day-periods during l0 years. Adult birds a,*ive in
Ottenby as early as in the middle of June, reach their maximum during July 7 to ll,
and disappear during august. Juvenilo birds arrive in the beginning of July, roach
their maximum during August I to 10, and disappear in the middle of september.

The author makes a comparison with HorrueNN's study (lg57 a), a,ccording to
which the maximum mrmber is reached at tho same time at ottenby and camargue.
rrowever, tho proportion of 20 per cent juvenile birds of the total number is said
not to be reached until 20 to 25 days later at camargue, where tho birds renain about
a month. since the birds leave ottenby soon after their arrival, the 2O-per-cent limit
is reached faster there and the differenco in time is not so great as 20 to 25 days, rn
the present author's opinion, the distance ottenby-camargue is covered in about
two weeks,

Ilorl'r,ralllv supposes that the first adult birds that a""i-rå i., camargue havo not
bred or have got their nests destroyed. rt is more probable that rrorrrraxw's early
birds are females, which leave the breeding territories soon after hatching. The differ-
ence in time between males and females seems not to be great in this specios, how-
over. I{ornruervx's statement that the northern juvenile Wood Sandpipers are not
fledged until the end of July is contradicted by Fig. 4. rt is apparent that tho autumn
migration of juveniles has started already in the middle of July.

rn camargue and the Po valley the birds stay a month to eat and incroase in weight,
The adult birds begin to moult there, too, but the moult is finished. in the winter
quarters.

The Scandinavian Wood Sandpipers hibernate in W'ost Africa, where they maintain
themselves among other things on a small water-mollusc (Buli,nus senegalensis) (P.ovx
in litt.).

The migration passes Europe very rapidly during the spring (Fig. 8) and the Wood
Sandpipers reach their broeding territorios in tho middle of or at the end. of May.
Tho numerous recoveries in rtaly and very few rocoveries in France can perhaps bo
explained by differences in hunting-seasons driring the spring.

The author makes an attempt to sketch the migration fhrough Europe. It appears
from tr'igs. 6, 7, and 8 that the migration passes Europo in a noarly straight north-
southerly direction. The author believes that the wood sandpipers which pass ottenby
are recruited entirely from tho most northerly parts of Sweden, Norway, and Fin-
land and possibly also from the r(ola Peninsula. some birds may perhaps cross central
Swoden and Kattegat to North Jutland (see the Fimish recovery in X'ig. 7). Most of
the Wood Sandpipers continue to the Rhöne valley or to North Italy. No differences
are observed between Wood Sandpipers passing Ottenby and those passing Amager
in the choice of general flight,-lines. some of them follow the Atlantic coast of France.
X'rom Camargue, the Wood Sandpipers follow tho Mediterranean coast, of Spain to
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North Africa. The migration to Italy may pass east of the Alps but may also cross
them. The Wood Sandpipers then follow Italy to Sicily and Tunisia. Some of them
may perhaps pass Apulia to Greece and then to Cirenaica. This route may be of greater
importance in the spring than in the autumn (see Fig. 8). According to I(rrr,r,rrrsnno
(1956) there are three important routes for the Wood Sandpiper: l) the Atlantic coast,
2) Tunisia -- the Ahaggar massives 

- Nigeria, and 3) Cirenaica 
- 

the Kufra Oasis.
The first of those routes seems confirmed by tho three recoveries in Senegal.

Tho distribution of the recoveries is similar for Wood Sandpipers ringed at Ottenby
and those ringed at Amager (Tatrle 1). Twenty-nine per cent, from each place migrato
through Belgium, X'rance, Portugal, Spain, and Morocco to West Africa. The remainder
migrates through Italy. Thero is no evidence either that Wood Sandpipers which pass

Camaiguo migrate at a different time in comparison with those passing Italy. There
is nothing to indicate that juvenile and adult birds choose different routes or that
same birds choose different routes in diffent years.

Wood Sandpipers cross the continent very rapidly. One juvenile Danish Wood
Sandpiper was shot two days after ringing in Bologna in Italy. One record Ottenby--
Italy is six days.

Out of the juvenile Wood Sandpipers ringed, 2.7 per cent are recovered. Of these,
72 per cent are recovered during their first August and September. 93 per cent
of the juvenile birds recovered were shot or trapped and killed, and 77 per cenf
of the adult birds. This cause of death will thus be overrepresented and conse-

quently no calculations of mortality and mean length of life can be done. The two
oldest birds died 8 years and I month and 7 years and 8 months, respectively, after
being ringed. Both wero of unknown age when ringed.

Manuskriptet inlämnat i oktober 1960. Förf:s adress: ZooI. inst., Lund.
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