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KorttAlärkat Calandyella cinereq vid
OttenbY .l:

.F

Meddclandc nr 5l frln Ottenby flSelsration

Den 19 maj l9?l kl. tt.30 upptäckre Kjell Olsson
en liten ljus lärka pä den nyvältadc åkern mellan
norra Ottenby lund och Ås vandrarhem. Fågeln
kunde ses från bil på cndast rvå merers hål[ då
den uppehöll sig hclt nära den väg som går mellan
As och norra lundparkeringcn. Dct omedelbara
intrycket var en liten ljus lärkfågel som rördc sig
mycket flitigt på markcn i cn märkbart högrest
stiillning. Fågeln flög ut på åkern där den sedan' ingående kunde sruderas i fälrkikare 10X50 samt
tub 25 X60.

i En dryg timme efter första upptiickt anlände,
tillsammans med Kjell Olsson, Göran Cederwall,

' l-eif. Jansson, Stefan Svenaeus, Dave B. Woldridge
samt undertecknad till platsen. Efter några minu-, tent letande kunde vi hitta fågeln på nytt, emedan
den ljusa undersidan syntes myckit vä! m-ot den'-- '- imörka åkCrn. Följande karaktärer kunde nu no-
teras.

' Drökt: Hjässe fint länSssrreckad i ljusbrunt, rytS nå8ot
mörkaro strcckad än hjässan, iivergump och stjärt var prak-
tilkl taSet enlör8ade. På huvudet framtriidtlc Ctt liust 8gon.
brynistrcck som flöt ihop med de liusa kindcrna och nibb-
roten, blkom ö8at framträddc en mörkare diffus flick. Dct

. ljuse briiatet var helt ostreckat, pl halssidorna kundc cn
myckct svag hatsflåck anas. Undcrsidan sandfärlrt ljus.

. Handpennorn! var kantadc i brunt, något som synteg då
fltcla salt bortitvänd frän observatörcn. Under {lykten mot
golcn yer ilötre dclen av vingarna utom "kärnan" ordenlli8t
gcnomlnta. - Näbben vår kort och vitaktig, trenen ljusa.

Betcendc: Fågeln uppehöll sig hela tiden på åkern eller i
. äkerns omedelbara nårhet. Till €n börian var den tömli8en
oskygg och låt si8 filmas pä 10-15 meters lråll. Scdan blcv
den rkyggare och lyfte på ett avstånd av ca 30 meter. Reak-
tlonen når en människa närmadc sig var först att på lärkvis
trycka sig ned mot marken {(ir atl scdan pliitsligt kasta sig
upp. Längre fram på dagen, dl lärkan biivit skyBtarc. lyfte
täg,cln direkt utan att trycka försl. Fllktcn gick i smA bögar
ch fågeln stea otta kraftiSt när den l],fte, äecn om den bara
skulle flyBa kortare sräckor.

' lÅlen: Ett kort och torrt "ticrrip", skarparc och ej sl. mclodFkt som sånBlårkans. Vid €tt tillfälle når dcn var: ordcnaligi oroad hördes även ett annat läte, ett sirligare
"tiö".

Litet senare upptiicktes även ett andra exemplar.' Teckningarna var som på den första fågeln, dock
. verkade halsfläckarna något tydligare och en svag
.. skuggning syntes på bröstets sidor.

r " Med dessa fiihkännetccken som grund, och då
. flera av os$ tidigare har iakttagit ariin utomlands,': kunde vi bestämma fåglarna till korttålårkor.

Korttålärkorna rörde sig mycket flitigt på mar-
ken under provianteringen. De hade därvid en
markant uppret ställning, Den nästan stenskvätte-
ljusa undersidan framträdde på långt håll. Den
korta st.iärten, den mindre storle&en (ca 2/3 av
sånglärkan) och den högresta ställningen gav fåg-
larna ett mycket särpräglat utseende, De awek
t.ex. markant i utseende frAn sånglärkan, mcd vil-
ken art direkta jämförelser kunde göras. Kond-
lärkorna vcrkade f.ö. inte ta någon nämnvärd notis
om sina störie s-läk-ting,ar.

Omkring kl. 19.30 lyfte båda fåglarna och för-
svann tillsammans i riktning mot Schäferiängarnl
i siider, varefter vi inte kunde återfinna dcm. En-
ligt obekräftade uppgiftcr sågs lirkorna även den
20 maj.

Fyndet år det tredje av arten i Svcrige och det
andra för Ottenby.

Summary: Short-toed lark, Calandrella cinerea, ot
Ottenby, öland.
(Ottenby Bird Srcrion report No. 6l)

Two short-tocd larks, Calandrella cinerea, were
seen, heard, and filmed by mony observers at
Ottenby, öland, SE Sweden, on May 19, 1971.
fåtls the third record ol the specics in Sweden,
and the second at Ottenby.

Gusrrr AulåN
Långa gatan I, s-190 30 Sigtuna
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' Beskrivningcn har Sranskats och godkånls av SOF:I rari-
tclskommiild.


