
Förekomsten av höksångare Sylvia nisoria vid Ottenby
1971-1975 *

Gustaf Aul6n

Ilöksångare har på serrare år lörekomrnit allt oftare i fågelrapporter från

söilra ocb rnellersta Sverige och rnånga av uppgifterna härrör från den upp-

ländska och sörm]ändska skärgården, från örskär i nor! til1 Hartsö-Enskär i
sötter. IIär har höksångaren uppenbarligen vandlat in från öster via Cen fin-
ska och åländska skärgf.rden, och får nu anses ha en gocl sta,n även 1ängs den

svenska kusten (silvota & Tenovuo l!!8r Pettersson 1!lO, Staav 1972). uncler

sträcket på hösten har flera ringrnärkts även inåt lanclet, i l4ä1ar- och

HJä1narda1en.

llöksångaren har en sydostlig utbreclning och dess ung:efärlig:a västgräns i
Europa går Iåhgs en linje från söilra Danrnark tiLl norra Itaiien (l{akatsch

1966). Dess åtminstone historiskt sett, huwudsakliga utbreclning i Sverige

är i de sydostliga deldrna av lanclet, där arten förekonrner från j. söder,

1åings 3lekingekusten och upp ti1l Kalnartrakten, samt på ö1and. och Gotlanil.
Företrä<Itsvls häekar tlen på kustnära 1okaler. ö1ana är kanske det landskap

nan oest förknippar oed arten och uppglfter ost dess förekourst på ön finns
även clokumenteracl i ä1dre litteratur. Det onråde son i ctag sannolikt hyser

den tätaste höksångarpopulationen i SveriSe är narkerna söder om Karl X:s

rml! på sydligaste ö1and. Ti11 största delen ingår onrådet i d.et nuvarande

0ttenby naturreservatl men trots att det råt1er 1iv1ig ornitologisk aktivi-
tet i ororådet har kunskapen on ottenbypopulationens storLek och utbredning
hittills varit ofullstiinciig. År l9?1 fick förf. ctärför i uppclrag av Otten-
by ffue).station ait und.er en fenårsperiod årligen taxera beståndet inorn on-

rådet sötler orn Karl X:s nu?,

Syftet uecl inventeringen val att få en bild av artens förekonst och upp-

träcialcle under vårst,räcket och uniler häc}ning:sticlen. Måiet var även att
kartlägga revirens utbredning bL.a. j- relation ti1l biotolrvalett sa.xat att
kartera rte för höksångarna särskilt värdefulla onråilena cch utretla huruvida
den rikliga förekonsten av får, nötkreatur och rnåinnisko! inon onråö.et har

en negativ inverkan på höksårrgarpopulationen.

Historik
I ä1c1re litteratur finns relativt få uppgifter on höksångarna vid Ottenby.

. Ueddelande nr 74 från 0iienby fågelstation.
Ottenby Birtl Observatory Report no. 74.
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Några av dessa kan dock vara av intresse sön bakgrund ti.ll dagens situ:,li -
on. Den tldigaste kända uppgiften finner nan i ett opublicerat manus ir..'

Kje11 Kolthoff (1941-44)r "I Ottenbylund där denna art ej häckaden iakttogs
1891 en ungfågel den ]0.8 och likaledes en ung individ den 1.9. IBJJ e.n-

träffades ingen individ". Samrna författar:e uppger att det på en sträcka a.,'

! krn, ureLlan byn Torp och Ölands norra udde, år 1890 fanns 27 häckande par.
De flesta av dessa (t7 par) häckade på ett områd.e knappt !00 rn 1ångt och

100 ro brett, på den med nartallar bevuxna nordligaste udden. Bona 1åg i må-

bäxsbuskar (Ribes aLpinun) (Kolthoff 1920).

Paul Rosenius (lgtf) har i'tSveriges fåg1ar och fågel-bon" skrivit om hök-
--i

sångarna på 01and. Han talar där om trakterna kring BorghoL:n, So11id.en o:ir
slottsruinen, samt öLands norra udde, lnen närnner ing:et om södra ud.d.en.

3erti1 Hanström (1915) konstaterar j- "Ölands fåg}artt att arten häckar all--
nåint på ölanal och även i l(alrnartrakten. Durango sökte 19J1 förgäves efter
arten vicl ottenby (EaeLstan 194S). U1f Sergströn och Gunnar Svärdson (OlA-
1919) red.ovisar från ringurårkningsverksamheten på e. udden 19J? och 19lB

föLjantie siff!o!: a\9. 1917 4 ex. ringmärkta, aug.-sept. 1918 J ex. ring-
närkta, ytterligare 6 ex. observe"ad.es. S.A. Mellquist (19$) tar upp arten
i 1lsian över häckfåg1ar inon Ottenby kungsgårds ornråde och ! hanar loka-
liserades där toppåret 1947. Efter 1948 omnänns alten ner .regelbunclet från
Ottenbyonrådet, säkerligen mycket p.g.a. den i och ned tillkonsten av

Ottenby fågelstation 1 !{6 intens lf ierade observationsverksamheten.

Invent eringisrne tod
Tör att systenatiskt kunna registrera var i unttersökningsonrådet höksång:-

arna fölekom nest frekvent, indelad.es detsamna j. I underområden. På karta
inlades ett rutnät sred. en roaskvid.d rootsvaranile l0 neter i terrängen. Vid
g€nolngången av on!åd.ena utgicks sealan från snitslatle baslinjer, varvid.
gångriktningen togs ut rnecl konpass och avståndet beståimdes med stegning.
Sventuella skilLnader i riktning och. steg:avstånd meLlan d.e olika inven-
teringstil"lfäl1ena saknax betydelse i sarnrnanhanget då terräingen är nycket
Lättori.enteratl. Observationer av arten markerades roeci o1ika synboLer för
kön, typ av uppträdantle o.s.v., på ett transparent oleatpapper vilket lades
ovatrpå respektive karta. Nya oleat användes vid. varje inventeringstiJ.l-
fäL1e. Genon att !ägga de vid de olika inventeringstillfäl1-ena ritade olea-
terna ovanpå varald.ra, på kartan, erhölLs en åskåclli.g bild av förekomsten

av höksångare. Kartrnaterialet konpLetterades med. 3-öpand.e fältanteckningar.
Rerlan uncler sträckperioden syntes tydliga koncentrationer av observa-

tionerna tilL vissa ornråden, utanför vilka end.ast ti1lfä11iga uppträdanden
noteratles. När flyttningen vai över framträdcle dessa koncentrationer ännu
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tydligare. Bruket av oleatp.rppr:r ri.gde lranför al]t rul und.er de två 1'örr;tr,

årens inventeringar, då ilet t:11lCe att få en helhetsbild av artens utbre,:-
ning inon ornrådet,

Utgående från detta materi;rl, kurde arbetet sedan koncentreras ti11 visse
partier, där höksångarna hade sin huvudsakliga fiirekomst, och mj.ndre tid
togs i anspråk för genonrgång av de onråden där arten nornalt inte häekad.e.

Ankonsttid på våren
I litteraturen förekomrner varierand.e uppgifter röra;nd.e höksångarens an-
korositid tj.1l öl-and. Dessa spänner i stort sett över hela maj bortsett från
de allra första clagarna. Normalt ligger ankonsttiden kring den 18 ti11 2,
naj för hanarna, och ett par dagar senare för honorna. Tabe11 'l visar daturn

för den första observationen av höksångare vj.d Ottenby under åren 1961-75.

labell 1. Daturn för första observationen av höksångare (Sylvla ni.soria)
ffi-TTT,änuy und.er vårarn a 196r-197 5.

Arrlval date for the Barred Warbler at 0ttenby 196r-1975.

År Datun År

1961
1964

1966
1967

21.'
20,5

18. 5
21.5

197 0
197 1

1911
197 4
't975

Datum

18.5
to <

22.5
i8.,
17 .5

196' 21.5 1972

1968 22.5
1969 2t.'
Genornsnittsdatun är den 20.!.

Var i onråclet oåträffas höksångarna

Reclan untler inventerin6:ens första år fra.urkorn att höksångaren i.ngalund.a upp-

visade någon jåi:nn förekonst inora ornrådet. Inon vissa ilelar saknad.es arten
heLt nedan den på anii"a hå11 kunde uppvisa en påtaglig koncentration tiLl
Ottenbylund, dels i norr d.är arten har en god starn i lundens nortlvästra
delar och vid Klockarängenr tlels vid sydligaste delen av Lund.en, nära l,und-

sjön där arten häckar både inne i sjä1va Lunden och i enbuskmarkerna väster
<lärom. f dessa två områden fanns de tätaste bestånden under santLiga de år
inventeringen utf ördes.

Annärknlngsvärcl var fåglarnas anknytning ti11 sjä1va Lund.en. Vld uppre-
pade ti11fä11en kunde sJungand.e höksångare höras upp till- 200 rneter in i
clen lunniga lövskogen, en biotop son vanligtvis inte förknippas raecl arten.
Underveg:etationen i dessa delar av tunalen och dess utkanter består före-
trädesvis av enstaka enbuskar (Juniperus cornrnunis), glesa björnbärs- el1er
halLonsflår (nuuus sp.), och friståencle hagtornsbuskar (Crataegus sp.). Iulera

sä1Lan blir d.et fråga on större sanrnanhåingande snår. Äv buskarna är hagtorn
I
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tr'izur 1. Höksångarens ut-
bredningl vid Ottenby 1!J1-
1975r streckad areal.
The breeding distribution
of the Barred Warbler at
0ttenby 1971-1975.
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och björnbär de ur häckningssynpu:rkt lnest utnyttjade. Vid ltlockar;ing:en i
nord.östra kanten av Lunden är vegetationen dock snårigare, med tätare be-

stånd av en och nyponbuskar (Rosa canina).
I det öppna la-nCskapet väster om Lunden utbreder sig enbuskar och ölantls-

tok (Potentil]a f'mticosa), de senare ofta i mycket täta bestånd. IIär är

höksångarna betydligt fåtaligare, undantaget i de buskonråden som l-igger

söder och väster on sydligaste delen av Lunden (onråd.e B). Där uppblaniias

nämligen tok- och enbuskbestårrden ned nypon (Rosa canina), björnbär (nulus

fruticosus), hagtorn (Crataegus sp.) och smärrce 1övträd.

Grovt sett kan man säga att bilvägen not södra udcien utgör en gr:iJts I0e1-

Ian ciet av höksångare utnyttjatle och icke utnyttjade området. I buskmarker-

na väster om vägen, från Kapellviken norrut ti11 ottenby kungsgårtt konsta-

terades aldrig någon häckning. De fåg1ar sorn i Juni ti11fä11igt uppehöll

sig där til.lhörcle i alLnänhet något av paren kring söd.ra I,und.en. I tokrnar-

kerna väster om Kungsstenarna förekomrner dock här och var snå rtöaril ned

hagtorn, nypon och något )-itet 1övträd, exenpelvis rönn (Sorbus aucuparia)

e1ler oxel (Sorbus suecica). På en sådan plats uppträtide revirhävclande hök-

sångare 1972, nen någon häckning kunde inte konstateras (onråtle I).
Det,är först kring: sjömärket rrOrninge Rör" (onråde C) sorn arten åter bör-

Jat uppträcia. Ti11 skillnad från de rena tolsnarkerna närrnast väster om

Kungsstenarna är vegetationen kring sjönrärket betydligt snårigare, bL.a.

förekonmer nypon och hagtorn. I anslutni-ng härti11 finns också en nindre

björkdunge.
Som fra"urgår av figur t hittades höksångarrevir även inom clelornråd'ena D

och E. Reviret i område t 1åS i ett beståncl av fristående hagtornsbuskar.

Område E består ti11 stor clel av åkernarkl men i norra delen vitltager a1-

varnark som på sina hå11 är mycket snårig och har inslag av lövträtl. I det-
ta områcle har dock ej ner än fyra revir ned säkerhet kunnat konstateras
(3rr tauer:. z).

Ett gemensa:nt drag hos 0ttenbys höksångare är atac cleras revir i a1lnän-

het ligger i anslutning ti1I något e1ler någza 1övträd. Dessa utnyttjas
flitigt sorn sångp).atser och har uppenbarligen även ett visst värde för nä-

ringssöket, då fåg:1arna vid åtskilliga ti1lfä11en setts plocka föda i Löv-

verket.
Det är så1edes inte i de mest öppna buskrnarkerna na.n hittar de flesta

höksångarna. ResuLtatet av fen års inventering av ottenbypopulationen visar
att ca j/4-aetat av tlet totala beståndet häckar i, e11er i närheten avr 0t-
tenbylund. llan frestas att nisst:inka att närvaron av 1övträd i konbination

ned ett för arten Låirnpligt buskskikt kan vara orsaken till' tletta. Denna

teori styrks av att d1 lar vilka förlagt sina revir till det mer öppna
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TabeLl 2.. Fördelnlng av antalet höksångarrevir vj.d 0ttenby 1971-1975.
Siff-rorna inom parentes anger antalet bofynd" 0tlråileslqdelning efter fig. 1.

Nunber of territories of Barred Warbler at Otterby 1)71-197r. Fi8tues wi.th-
i-n parentheses gives the nurnber ol found nests.

A. NV Lunden och Klockar-
ängen

3. Sydligaste d.e1en av
l,unden med. närrnast
ongivand.e buskmarker

C. Orminge Rör

D. iling:sthaglen

E. Alvaret
tr'. N Kyrkhanns kape11

G.ö il r!

H. Kung:sstenarna

I. ilötr i toknarken

Su-nna

1971 1972 197t 197 4 1975

e (-) 1? (t) 7 Q) 1, (t) E (2)

busklantlskapet oftast också förlagt ctet til1 en plats där <iet även finns

inslag av Just Lövträd.
liven törnskatan har en liknande tendens att uppehå11a sig i anslutning

ti11 .llnden, och under inventerinSarna gJorcles flera bofynd av törnskator
inne i Lund.en och i ciess onedelbara närhet, Zin i buslorarkerna väster on

vägen mot södra udden. Motsatt förhål]ande tycks eurellerticl gä1,1a för törn-
sångaren, i ornrådena i Lunden och i onedelbar arislutning till denna.

Revirhävdandet

Efter första ankomstalatum ökar antalet höksång:are oftast i nycket rask

takt. FLitist sjungancle exernplar hörs på flera platser i enbuskrnarkerna och

i ansl"utning ti11 ottenbylund. Även ute i toknarkenr clär arten a11tså nor-
rnalt inte häckar, kan den påträffas sjungande under tlenna tid.

Uncter första veckan efter fåg:larnas ankomst är revirgrä:rserna eJ särskilt
tydliga och vid fl-era tillfäl-ten har en och samlna sångplats utnyttjats av

2-) o:rLka sjungande individ.er. Efter att sträcket kulminerat, i slutet av

rnaj e11er början av juni, börjar roan eoellerti-cl tydligare kunna urskilJa
revirgråinserna. Visserligen dyker det fortfarande upp sträckancle exernplar,

oen tleras vistelse är ofta kortvarig.
Genosr att rnärka ut sångplatser, platser för revirstriderr för parning

etc. gjorties försök att för några par bestärnna revirens storlek. Då fåg-

e (-)"
i' ,.

2 (-)
1 (-)
?

1 (-)

-

1o (s)

3G)
1 (-)
, (-)
2 (-)

1 (-)

I (4)B (t) 6 (4)

1 (-)
j (1)

: 
'-'

1 (-)

2 (-)

(-)

t
?

4

1

I

(-)

(-)
(-)

2

(-)

zz (-) 26 (7) 17 $) ti U1) ro (6)
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larna, vid t.ex. födosök, ofta rör sig 1ångt från dessa platser var det
emellertid svårt att få någon korrekt uppfattr:i.ng om revirens storlek, spe-
cie1lt inon de frodiga vegetatj.onsonrådena i. och kring 0ttenbylund..

Ilet var dock vanligtvis nöjligt att urskllja ett I'kärnrevj.r,' I nära an-
slutni.ng: ti1l häckplatsen, inorn vifket Ce revi.rhävdande fåg1-arna j.nte visa-
de toLerans mot artfräncler och i regel ej he1ler mot fåg1ar av annan art.
Avstånden nellan ytterpunkterna i ett sådat rrkärnrevirrr varierade, beroen-
<Ie på terrängens växLande öppenhet. Det minsta trkärnreviret" hittad.es i
södra Lunden och här ti11äts fråimrnande höksångare kornna så nära son ca 15

rneter från boet innan de jag;ades bort. f ett annat revi!, strax utanför
lunden, lakttogs vid upprepade ti.llfäLlen revirstricler nelLan fåg1ar vars
bon sederrnera befanns ligea 65 respektj.ve 110 neter bort från platsen för
sarnnanclrabbningpn.

Konfrontationer ned fåg1ar av annan art noteracles gentemot göktyta, bJörk-
trast, nåiktergall törnsångare, ärtsångare, törnskata och gulsparv. I all-
nåinhet skealde blott en kortare hetsjakt, varefter få61arna skildeE åt.

Bes tånclsf l-uktuationer
Son framgår av tabell 2 varj.erar antalet revirhävclande par rnellan 17 U97t)
och rt (1974), Den 1åga siffran under 1971 (ZZ par) kan ha sin förk1arin6
i att tletta var första inventeringsåret och en stot de1 av tiiten togs då I
anspråk till att få en uppfattning om i vilken biotop hö}sångarna nestadels
förekon. b 1972 blev inventeringen, tack vare clet grunclJ.äggand.e arbetet
året lnnan, effektivare. Å.c 1971 nåddes bottennoteringen, necl enclast 1J re-
virträvdancle fåglar. Till.bakagången kan delvis förkl"aras ured att då1igt vä-
rter rådcle unaler flera av inventeringsdagarna varför vissa par kan ha förbi-
setts. Att det trots a1l^t rörde sig om en verklig tillbakagång Jåi.rofört nert

året innan kan ses I tlelområd.ena kring norra och södra Luntlen (onr. A och
B), där ? respektive 6 revir tanns '11971, mot 12 respektlve 8 under 19?2
(1971 uat siffrorna 9 och 9).

Det bl-ev gIätljancle nog en roarkant uppgång 1974. Detta år konstaterades
1J ze.rir och av dessa J.åg 11 i onråde A och 10 i onråde B. Även 1975 nåddes

ett gott inventering:sresultat rned konstaterade 10 levir.

SopLatsval

Uncler inventeringsåren gJordes sarunanlagt )0 bofynd. av höksångare och av
clessa var fyra stycken uppenballigen endast spelnästen, clå det ald.rig kunde

konstateras någon ägglli6gning i. den.

De påträffacle bona var i de flesta fa11 placerade i bJörnbärssnår, bland
vildhallon e11e! I hagtornsbuskar. lrots rlkedouren på enbuskar l- området
gJortles inga bofynrl i clessa. Bonas höjd över rnarken varierade från J2 ti11

I
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Tabe1l 1. Placeri-ngen av pålräf1:rde höksångarbon vid 0ttenby 1971-197r.
The pos j,ton of f ound nests of Barred 'r,larbler at Ottenby 1971-197r.

1. Fristående hagtornsbuskar (Crataeg'us sp.)
2. Hagtornssnår, vari även ingick andra

luskar, sjä}va boet 1åg dcck i hagtorn
(Crataegus sp. and others)

1. 3jörnbär (Rubus fmticosus)
4. Ha11on (Rubus iclaeus)

I

1

15

6

rl
I

I

t
l

Totalt ,O

108 cm. MedelhöJden (lnk1. spelnästena) var 58 cm. De högsta höjderna note-
raales föx de bon som 1åg i hagtorn.

Det är inte bara i stora sarnmanhängancle snår sorn boet placelas, utan även
nindle fristående buskar utnyttJas. Då det ernelLerticl ofta är båcle såväL
praktiskt svårt, son ur störningssynpunkt o1,åimp1lgt, att genornkorsa ale

större snåren, ger de d.okunenterade bofynden eventuel-lt en någ:ot skev bj-ld.

av bonas nornala pl-acering. Tabel1 J visar de påträffacle bonas fördelning i
fråga orn placering.

Revirtrohe t
'Irots att årssiffrorna för antalet revir i onrådet varierar starkt untler
femårsperioden var en stor del- av reviren besatta und.er fLera år. f viesa
revir där bofynd gjorrles kunde tlet även konstateras att sanrra bobuske ut-
nyttJädes und.er flera år. Så1unda gJord.es i två av leviren bofynd i sanna

buske fyra år i rad (lglz-l>). I ett revir gJorties tre bofyncl (1972-74) ocin

i två revir två bofyntl i sarnma buske (19?2 odn 1975 sant 1971-74).

RingmälkninA
Und.er 1972-1975 kunde sarnrnanlagt !5 boungar av höksångare ringnärkas. Ti-
digare har 

"ingnälkning av höksångare vld Ottenby huvurisakligen skett under
sträcket, och borlärkningarna utgör naturligtvis ett viktigt komplement tiLl
inventeringsverksarnheten, i-nte rninst när det gä1-J.er att belysa artens orts-
trohet.

Resultaten av märknirrgarna är emellertid hittil-1s ringa, tren från 1972

finns ett exenpel på en höksång:are son närktes son bounge vid. Ottenbylund,
21,6 ocin son senare kontrollerades vitl fågel-stationen 6.8, 7.8 och 16.8. I
övrig't fj.nns endast två återfynd av höksångare från 0ttenby fågeLstatLon.
len 18.5.71 kontrol.ierad.es en adult fåge1 son närkts son flygg vid 0ttenby
26.r,6, och den 25.5,72 kontrollerades en fåge1 vilken närkts på Utklippan
21.5.71. Inklusive bornärkning:arna har total-t 472 höksångare rinpärkts vid
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Tabell 4. ilingriår'kr.:r hö1.:såcgr-r'e vld Ottenby fågelstation i')46-117).

Ririged Barreci i/:rrblerg ai r)ttc.nby Brrd Observatory ir 1946-197r.

År

1946-19ra
19r1-19r'
1956-1960

1 961 -1 965

1966-197a

A:rt:r1

41 aC

!B ad

69 ad
oo ^Å__/2__3v

299 ac^

,{.r

197 1

197 2

197 J

197 4

197 5

To ta1 t

Antal

tY ad

{B (varav 22 prlff )
2A ad.

)) (varav ,U pull)
)1 (varav 4 pulL)

472 ex.

Ottenby och i tabelL { visas fördelningen av dessa ringrnärkningar på olika
år.

Av tabel-l-en framgår att det under d.e 2l första åren efter fågelstationens
tillkomst (1946-197A) ringmärktes 299 aduaLa höksång'are vid 0ttenby, vilket
innebar ett genomsnitt på ca 12 fäglarfär.

Under de fem år som höksångarinventeringen påg'ått (lgll-ll) har 11J adul-
ta ex. ringrnärkts varvid ett årsgenonsnitt på drygN 2) ex. erhåiles, (ii11
rlrrgnrärkningssiffrcrna J'ör inveuterir:gså::en 1971-75 skall dessutorn 1äggas

)b pullmarkta lagrar).
När ilet gä11er antafet ringmärkningar av flygga fäglar har inventeri.ngen

ej utgjort någ:on bidragande orsak till- ett ökat fångstutbud d.å sarntliga av

dessa fåglar är tagna i samband ned den ord.inarie ringrnärkningen på söclra

udrien. Trots effektivare fångstrnetoder är det annärkningsvärt rned denna nä-
ra nog 1QQ a/eiga ökning av antalet ring:närkta ex. Varifrån a1la d.essa fåg-
lar komner belägger inte ringnärkning:suppgifterna, men d.e kan utgöra en in-
dikation Bå att arten under senare år har ökat.

Skydclet av höksångarens häckningsbiotoper

Trots att undersökningen visar på en ökning av antalet höksångare söcler om

Karl X:s nur, får nan ej bortse från att hot not beståndet kan förekornna.

Det är således av stötsta vj.kt att de för arten så viktiga bestånden av

hagitorn, björnbär och vildhallon får förbli intakta och relativt ostörd.a

och att, i samband ned. den ökade besöksfrekvensen i Ottenby naturreservat,
stora krav därför ställs på formerna för terråingens utnyttjande.

På a11tför många platser i land.et kan man se hur röjning och städning av

naturen utförs som s.k. Landskapsvård, Denna typ av trvård." rned uthuggning
av d.öda träd och upprensning av buskskiktet, är ofta direkt negativt för
faunan. T skötselplanen för 0ttenby naturreservat har emellertid just när

d.et gä11er buskröjningen direkt håinsyn tagits ti11 höksångarens förekomst.
Ett stort antal får strövar året runt fritt i området. |etta har stundorn

medfört skador på buskvegetationen. Betestrycket bör naturligtvis anpassas
ned hänsyn t111 det sli.tage son kan uppkoruna på buskvegetationen.

Fisur 2. Exernlel_-::-- : ^p1.LenJ lrg8er 1å8t
heten av l-övträden
Art example of nest

på häckningspl-ats fö? höksångare vid 0ttenby. Boet (vicl
nere i ett bjbrnbärssnår, skyddat av enbuskar och i när-
i. Ottenbylund. Foto förf.
location of Barred llarbler at Ottenby.

beståndet av höksångare inom Ottenby na-

Samrnanfattning
Under åren 1971-1979 inventerad.es
turreservat.

Antalet kända revir för de oLika åren var 22 - 26 - 17 - 1j - tO (197r).
Artens utbredning i onrådet är starkt knuten tilL Ottenbylund i vars an-

slutning man finner ca 15 aÅ av reviren.
Under inventeri.ngsåren gJord.es sarumanlagt l0 bofynd. Av d.essa 1åg 21 i

::ubusbuskar; 1! i björnbär (ftrbus fnrticosa) och 6 i haLlon (Rubus j.daeus)

sarnt 9 i hagtorn (Crataegus sp.). Arten tycks sträva efter att häcka i on-
råden med närhet till 1övträd och rippenbarl-igen utnyttjas trädens kronor
vid näringssöket.
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I sarnband ned inventeringen har )6 boungar ringnärkts. Årsringmärkningen
av vuxna höksångare (soo sker på S udd.en oberoer:de av inventeringen) gick
rrntter 19?1-19?5 upp ned nästan 100 ft, (und.er 1946-1970 ringaärktes i snitt
12 lröksångare årligen mot 2) för åren 1971-1975). Denna ökning kan d.elvis
bero på förbättrade fårrgstroetorter, nen siffran är säkerl-igen även en indi-
katlon på att arten ökat under selare år.

Sgg4gry,: lhe occurrence of Barreil lJarblers, Sylvia nisoria,_at 0ttenby. SE
Sweclen i.n 1971-1975.

Drring the periotl 1971-1975 the population of Barretl Warblers at Ottenby on
the southem part of öland vas countecl.

She number of counted. territories varieA bettreen 'lr7 - 11t vith the follo-
ving: clietribution for each year: 1971t 22t 19722 26, 197rt 17, 19742 17 and
1975t 10,

fn Ottenby g:rove 75 fi of the tenitories vas connected with leaftrees.
llhe neste nere preferably found ir bushes of Rubus sp. (Zt) and Crataegus

sp. (9).
In those nests !6 pull. have been ringetl. She ringing of acluLt birds,

vhich took 1llace at Ottenby Sird 0bservatory independent of the Barred Var-
bler-investigation, increasecl with al-nost 10O ft dq1lng 1971-197, corrpared
rrith 1946-1970. In spite of better roethods in catching birds, it is possi-
b1e that this increase of ring:ed Sarred VarbLers coultl be an indication of
an increase of the Srredish population.
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