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Denna höst har det varit sparsamt
med invasionsflyttande fåglar på
Ottenby, men vissa mindre rörelser
har vi dock sett. Invasionsrörelser
förekommer hos så kallade stann-
fåglar vissa år då födan tryter i de-
ras ordinarie häckningsområden.I år

'' 'har det gällt större hackspett, nöt-
iskrika, nötkråka, stjärtmes men

framförallt trädkrypare.
Totalt har det denna höst fångats

hela 140 trädkrypare i Ottenbys
standardiserade fångst. Över 100 har
tidigare endast noterats 4 höstar av
4'7 (1957,1972,1975 och 1988).
Denna lilla skogsfågel, som bara
väger tio gram, otroligt viil anpassad

till ett liv på trädstammar, kan göra
långflyttningar på 300-500 kml.

Flyttningsmånaden oktober
Det är under oktober månad som
invasionsrörelserna hos trädkrypa-
ren koncentreras (figur 1). De träd-
krypare som fångas på Ottenby re-
dan i slutet av juni, juli och under
augusti kommer med stor sannolik-
het från den lokala ungfågelrörelsen
från Ottenby lund, diir den häckar
talrikt. Att arten har sin höstflytt-
ningsmedian kring 10 oktober st?im-

mer väl överens med bl a blåmes
och talgoxe, som har liknande flytt-
ningsrörelsef3.

Varifrån och varthän?
En trädkrypare ringmiirkt på Otten-
by 24.10 1981 kontrollerades under
följande vår på den danska fågelsta-
tionen Christianso norr om Born-
holm. Detta lir Ottenbys enda lång-
fynd av arten. Totalt finns endast
åtta långfynd från hela Sverige (fi-
grn 2)4.
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Figur 1. Tidsfördelningen för antalet fångade och ringmåirkta trädkrypare på Otten-
by fågelstation höstarna 1978-92. Fångsten hösten 1993 iir uttryckt i stapeldiagram.
Sommarfångade trädkrypare iir sannolikt fåglar från Ottenbylund, medan trädkry-

under .oktober iir I
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Rörelsen hos arten tycks enligt de till den
åtta svenska fynden spridas åt alla
olika håll och kanske ?ir denna lilla
fågel starkt vindberoende i valet av
vinterplats, ungefär som gäller för
kungsfågelns. Tittar vi på Ottenbys
två senaste invasionshöstar visar
fångsten på vindberoende (figur 3)
med högre fångster i NE-E sektorn
och S-SW sektom. Att invasionsfåg-
lar iir vindberoende i större grad än
andra flyttfåglar har visats av att bl
a talgoxar kan i medvind driva och
passera över Östersjön2.

Att vi på Ottenby fångar fler träd-
krypare i vindar från NE-ESE sek-
tom talar för att individerna kommer
från denna sektor. Att ostvindar
transporterar över fåglar som häck-
ar öster om oss har tidigare visat sig
gälla både rariteter och andra talri-
kare fåglar6.
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sten stundtals kan var att fåglarna
hindras att lämna ön, om de NE-
ESE vindarna ersätts av vindar från
SSV-VSV. detta ger en motvindsök-
ning så att fåglarna inte kommer
iväg i önskad riktning från ön. Hårt
tolkat skulle allt detta visa på att de
trädkrypare vi på Ottenby fångade
under invasionerna 1988 - 1993,
hiirstammar från områden öster om
oss, förslagsvis Estland, Lettland
och kanske i någon mån också från
Gotland. Flyttningsriktningen iir då
SSV-VSV, vilket också vårt enda
fynd visar. Men, som sagt, de övri-
ga svenska återfynden visar på stor
variation mellan år och plats.

Vårankomsten
På våren anländer trädkrypama till
Ottenby med kulmen kring månads-



Figur 3. Ottenbys trädkryparfångst september-oktober
invasionshöstama 1988 och 1993, uttryckt efter fång-
sten i rådande vindriktning fångstmorgonen kl 07 vid
Ottenby.
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I skydd från vinden - en trädkrypare.
Foto: Karl-Erik Fridz6n

skiftet mars-april (figur 4). Vårens
antal är endast lOVo av höstens, vil-
ket skulle kunna betyda att endast I
på l0 av trädkrypama som sträcker
iväg på hösten kommer tillbaka på
våren. Så iir det troligen inte, då in-
vasionsfåglar i många fall återflyt-
tar samma höst. Dessutom iir Otten-
by troligen ingen stor flyttväg för
trädkrypare på våren. En omvänd
tolkning ger då att mer än l\Vo av
utflyttarna kommer tillbaka efter
invasionen.
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Figur 2. De åtta långåterfynd som finns av Sverigemiirkta trädkrypare6. De hel-
dragna linjerna förbinder måirkplats med fyndplats om fyndet gjorts samma säsong,
annars streckad linje.

igur 4. Tidsfördelningen för vårfångsten av trädkrypare på Ottenby 1
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