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Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1952
(Meddelande nr 16 från Ottenby fågelstation)l)

Av

Wor,r JnnnrNc

På grund av de goda erfarenheter som gjorts under l95l påbörjades
forskningsarbetet under stationens sjätte verksamhetsår redan den
7 april och varade som vanligt t. o. m. den 31 oktober. Som tidigare
vållade 

',ylfiningsfrågan även detta år stationskommittdn stora
bek5rmner, och idealismen hos den tjänstgörande personalen sattes
på hårda prov. Stationskommittdn vill här rikta ett tack till alla
dem som offrat semester och i många fall även arbetsinkomst för att
arbetet rid stationen skulle kunna fullföljas planenligt. Tack vare
ett av Kungl. Maj:t beviljat anslag ur Jaktvårdsfonden kunde före-
ningen utbetala en mindre ersättning, som åtminstone delvis torde
täcka personalens direkta utgifter i samband med resan till stationen.

För att ge tillfredsstäliande material till en analys av de årliga
variationerna i sträcket, måste de nuvarande ringmärkningarna och
heldagsobservationerna vid Ottenby (unika i världen med hänsyn
till sin fullständighet) pågå i en obruten följd av minst tio år. Med
föreningens små resurser blir det emellertid allt svårare att få tag i
kompetenta observatörer, i s5rnnerhet för tiden före och efter skol-
ferierna, varför framtiden ter sig rätt mörk. Välvilliga donatorer
efterlyses som kan hjälpa föreningen att rro i landr åtminstone de
återstående fyra åren av tioårsperioden.

Under verksamhetsåret 1952 tjänstgjorde följande personer som
observatörer eller ringmärkare: Jonn Anr,cREN, SvEN ANnEnssoN,
Åxn BnÄnNSTRöM, fNevan Cnnrsrorr,nRssoN, Bonrs ENcsrnörr,

r) Den i VF nr I, 1953, pp. 8-22, införda uppsatsen av C. Eonr-srarr & J. SNsr,r,-
rÄN utgör Meddelande nr 15 från ottenby fågelstation (ej nr 14 såsom felaktigtrlgrve). Nr 14 återfinnes i The Ibis 95, 1953, pp. lSl-2li: G. SvÄrosow, Visible

within Fenno-Scandia.
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Ror,r Grr,r,rr, Srrc Hnr,lcnnN, furv HnnnnLBERc, GöneN Höcsrnor,
Wor,r JnNNTNG, JosL JÄnsrNc, JöncnN I(u,r-ssoN, INcvas LnNNnn-
srEDT, GönLr Lrr.Jnnlur,, HLnnv Luxnnv, SvnN Marrrtassor, Lens
MrlÄnlER, Hannv Mynnnnc, Lans R,nNNERFELDT, Kenr, Scrrör,rw,
JaN SrnrqxuNr, ANwA Srrna Tnorzrc och Lens Wnsrrlr. Dessutom
medverkade som vanligt ett större antal frivilliga krafter. Bland
gästerna må särskilt nämnas dr G. J. BnonxsuvsnN från universitetet
i Kapstaden, Sydafrik&, som hade kommit till Sverige enbart för
att studera föreningens båda fågelstationer. Han vistades på Ottenby-
stationen under tiden 26.8.-8.9.52 och gav då upphov till många
stimulerande diskussioner kring problem rörande flyttningen.

Sträcket 1952

Under verksamhetsåret inträffade flera exempel på förlängd flytt-
ning, samtliga avseende sydliga eller sydostliga arter. Det började
med en stäpphöksinvasion (Circus monrourus) vid månadsskiftet
april-maj. Den 4 maj observerades 3-4 &d och sannolikt 3 ??,
som under hela dagen flög fram och tillbaka mellan stationen och
lunden. Denna invasion ledde sedermera till de första bofynden för
denna art i Sverige. Ungtåglar av stäpphök iakttogs vid udden vid
flera tillfällen under augusti månad. Ett exemplå,r rrar t. o. m. ring-
märkt.

Det är förvånande att fem års intensiv fångst och dagslånga ob-
servat'ioner icke lett tiII fynd av en enda för landet ny art, vilket med
tanke på Helgoland, Utsira m. fl. platser kunde väntats. Under
1952 kunde emellertid tack vare Ottenbyrerksamheten två nya arter
läggas till den svenska fågellistan. Den 23.5. observerades en röd-
huvad törnskata (Lanius senator) vid Ottenby gård och den 4.8. in-
fångades en svarthuvad sparv (tmberiza melanocephnla). Båda hän-
delserna har redan ingående behandlats i denna tidskrift. Vidare
uppträdde lundsångaren (Phylloscopus trochil.oides) vid flera till-
fällen i fyrtrådgården, nämligen den 2.6. och 9.-12.6. (nytt ex.)
samt 10.8. Förekomsten av en rostand (Casarca ferruginea) vid ud-
den den 20.1 . är också anmärkningsvärd

Förutom ovannärnnda sällsrmta gäster torde åven följande arter
förtjäna att omnåmnas. Den 8. och 17.4. observerades en ung kungs-
örn vid lunden. Svartbent strandpipare uppträdde den 13.4., 16.4.
(2 ex.) och 10.6. Rn skärsnäppa uppehöll sig längst ute på reveln
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Fig. l. Hårfågel, fångad 5 maj 1952. Foto: Srrc lInlr,enor.
(Hoopoe, Upupa epops, trappe.d, on Mag \th.)

utanför Sandvik under tiden 17.4.-6.5. Den 23.4. sågs t. o. m. två
ex. En härfågel, som sedermera, infångades för märkning, visade sig
på Schäferiängarna under tiden 2.-11.5., ett anna,t exempla,r under
tiden 6.-8.8. I början på maj låg ett flertal gråhakedoppingar på sjön
utanför Kungsgården. En ringtrast (t) observerades den 2.b. Liten
flugsnappare uppträdde även detta år i lunden under omständigheter
som tyd"de på häckning. En aftonJalk (ad.d) kunddrobserveras den
9.5. och 4.9. vid sydändan av lunden. Turturduva upptiadde vid flera
tillfällen, så den I5.5., 12.6., 5.7. (2 ex.) samt 6.7. Sandlöpare kunde
åter konstateras förekomma på vårsträcket, nämligen den b. och 6.6.
(6 resp. l0 ex.). Den 5.8. observerades sedan en flock pä 2g fåglar"
Smalnäbbad simsnäppa förekom den 10.6., 24.7. och 21.8. Den 20.6.
uppehöll sig en tofslärka på tången söder om fyren. En vaktel hördes
den 8.7. vid järnvägsstationen. Förekomsten av flera unga svarta
rtidstjärtar under juli tydde även i år på att häckning bör ha ägt, rum
på Öland. En glada iakttogs vid två tillfällen 1S. och g.9.) och brun
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glada förekom både vår och höst. En jaktfalk passerade den 9.9.
mellan fyren och observationsplatsen på väg ut över havef. Bläsgäss
uppehöll sig på ängarna innanför Sandvik under tiden 5.-14.10.
Sannolikt hörde flera flockar av mindre gäss i mitten på april till
denna art. Den 8.10. fällde 2 salskrakar utanför f;ren. Den 14.10.
visade sig en kungsfiskare vid en bäck i lunden. En skrikörn, tro-
ligen den större arten, observerades den 23.5. samt under tiden
5.-22.L0. i lunden och på ängarna utan-för.

Under vårsträcket kunde upprepade gånger iakttagas atb en del av
de insträckande fåglarna var fullständigt utmattade vid ankomsten.
Rödhakar och rödvingetrastar, samt även en domherre, fällde genast
på tången för att först efter en stunds vila fortsätta till för dem mera
låmplig terräng.

Tornsvalans cyklonala rörelser var detta år symnerligen intensiva.
Nära 200.000 rutsträckander kunde antecknas. Fler än 10.000 torn-
svalor sträckte under följande dagar: 4.6., 8.6., L7.6.,2I.6.,22.6.,
L3.7., 2L.7. oc]a 22.7. Av totalt 11.800 linsträckand.er tornsvalor hän-
för sig I1.400 till den 23.7.

Under året förekom ett flertal laviner. Den mest intressanta av
dem inträffade under tiden 19.-22.7. med ett uppehålI den 20.7.
Medan för rödbena och strandskata toppsiffrorna erhölls redan den
19.7. med 1.180 resp. 1.870 ex., nåddes kr,rlmen för de flesta arterna
först den 21.7. med bl. a. 2.320 tofsripor, och för kärrsnäppa (2.100)
den 22-7.

Den 19 juli låg ett Iågtryckscentrum strax öster om Gotland och
nordlig vind med lågre temperatur svepte ner över Öland. Nästa
morgon, när lavinen gjorde ett uppehåIl, rådde varm sydlig-sydvästlig
vind på framsidan av ett nytt och djupare Iågtryckscentrum över
Dalarna och den 2f juli hade detta centrum nått sydvästra X'inland
En kall norclvästlig vind rådde då åter över siidra Östersjön. Samban-
det mellan sträcket och iufttemperaturen var alltså utpräglat.

Det har sedan länge varit känt att man vid. Ottenbystationen icke
får någon som helst känning ar- det intensira sjöfågelsträck som år-
ligen går genom Kalmarsund. Under hösten 1952 har nu Btncrn
ANnnnssoN, Kalmar, vid olika till{äIlen räknat, detta sträck utanför
Kalmar, närmare bestämt mellan Skalleröarna och Kalfholmarna.
Det kan vara intressant att jämföra resultatet med iakttagelserna
vid Ottenby, därendast de utanf ör Öland sträckande sjöfåglarna
kornmer till observation. Enligt Kalmarobservatörens anteckningar
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(i brev) passerade i oktober på 50 timmar, fördelade på 6 dagar,
28.000 rsjöfåglan och i november på 32 timmar (7 dagar) 6.000 sjö-
fåglar. Huvuddelen utgjordes av ejder, svärta, sjöorre, alfågel och
lom, medan de övriga dykänderna var fåtaliga oc}r Anns-anter, sånär
som på en flock krickor, saknades helt. Av de i dessa siffror ingående
arterna noterades vid Ottenby under de motsvarande dagarna i
oktober (65 observationstimmar) 7.000 fåglar. För november saknas
jämförelsematerial, enär stationen då redan var stängd. Olikheterna
i sträcket för de viktigaste arterna framgår av följande sammanstäIl-
ning. Siffrorna inom parentes avser Ottenbyobservationer.

1.r0. 4.r0. 5.10. tl.t0. 12.10. 26.10.

Alfågel (ctangukt hgemal" I 5 - 7 29 241 48ts).........1t_l (_) (_) (_) (80) (B)

''jdet 
(somate,ia motrissima) . . . . . . {irä' i3 i:l* 'it:: i;iii rllr

sjöorre (Mektnötta nigrct) I l'167 46 136 L75 2
" " 1 rzl (-) (-) (-) (-) (r)

svärta (-v. luscr) . { 1'o+s 7 83 5s7 2'993 2't t-r (-) (-) (-) (-) (-)
öttiga Anatid,ae (in'. obesr.) . 

{,?:låö ,3äi rjår ,i#, (-lr-ö ,,'rl,
Lon (Cotymbus 

"pp.) . . t n' l0 20 75 63 5l
'' '''\ trol (7) (7) (2) (ro) (3)

Artal obs. timmar 10,5 3,0 10,0 10,0 10,0 6,b
(Hours ol obseruation) . . .. . . . (rr,5) (11,5) (r1,0) (I1,0) (rr,0) (9,0)

Medan sträcket genom Kalmarsund av anteckningarna att, döma
under november minskar för ejder, sjöorre och svärta, s5mes lom-
sträcket fortsätta oföränd"rat - den 2.11. erhölls en topp mecl lg0
lommar på 8 timmar - och alfågelsträcket ökar kraftigt. Någon
tidsfaktor kan icke utläsas ur Ottenbyhandlingarnao varför ovan-
stående siffror är fullt jämförbara

Sidensvansar, som vanligen anländer först efter observationstidens
slut, visade sig redan den 12.10., efter vilket datum de så gott som
dagligen kunde iakttagas i f;rträdgården. Under tiden 19.10.-31.10.
obseryerades 1.000 exemplar lämna udden på utsträck.

Slutligen må omnämnas att sträckförsök arr orre konstaterades vid
olika tillfällen i slutet på oktober.

De i förra årsrapporten icke medtagna uppgifterna över antalet
iakttagna sträckande fåglar återges på begäran här nedan tillsammans
med årets sträcktabell.
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Tabell 1. Totalsumma vid Ottenby dagsträckande fållar f juni-31 oktober
1951 och 1952

Endast sådana fåglar har här modtagits, vilka av observatören iakttagits stråck-
ande ut över havef eller i vissa fall insträckande dårifrån, kallat -strtick (minus-
sträck eller insträck), Siffrorna äL rena minimisiffror och omfattar endast dagsträck.
(Total nurnber ot' diurnatr m'igrants seen flying south. oaer the sea &, Ottenby BöriI Station
between June lst atLatr Oct, 31st, 1951 a,rtd 7952. Bi,rcls arriu,ing oaer the sea lrom the

soutk on t>reaersed migrationt are listed u;,ith ct m,inus sign belore the figure.l

t95l
ex'

7{orp (Coruus coran) . 6
}{rttka (Coraus coron.e cornit\ .,.... 760

Råka (Corozs lrugilegusl 27

Ituja (C. m,oned,ula\ .. . .. . . 380
Etarc (Sturnus oulgaris\ 64.000
'Grönfink (Chloris ohlari,s\ 2.400
Steglits (Card,uelis ca.rduelis) 28
'Grönsiska (C. spinus\ .... I.200
Gråsiska (C. flam.mea\ ..... 670
Vinterhiimpling (C. llarsirost.rzs) .... 100
Håmpling (C. cannabi,na) ....... 16.?00
Domherre (Pymhula pymhula) .... .

Ilorsnäbb (Lo:r.ia spp.) 3l
Bofink (-Friragilla ioelebs) . 2.200
Bergfink (8. rtotttilringi,Ila\ . ... .. 3.900
Finkar' (-Fringilla spp.l
Gulsparv (Emberöza, ci.tri.nella) . . .. 3.700
Sävsparv (8. scltoeni,clus) ......... 40
Lappsparv (Calcari,us loppotz,icus\ . . 5
Snösparv (Plectropkenan ni,aa.lis) . . .

Gråsparv (Passer d,omesti,cus) . . . . . . 13
Pilfink (P. rnontanws) 47
Trädlärka (Lullula arborea)........ 95
Sånglarka (Alauila aruensis) .. ... 4.200
Berglärka (Eremoplti,Ia alpestris) ... 3l
Trädpiplårka (Anthus triaialds) ... 1.800
Angspiplärka (A. pratensi,s) ....... 550
Rödstrupig piplarka (A. cemti,nusl . . 68
Skärpiplärka (A, spinoletta) ....... 130
Obest. piplärkor (Anthus spp.) . .. .

Gulärla (Motac'il,la llaoa) .......... 680
Sädesårla (M. alba) ..... 41.900
Obest. ärlor (Motacilla spp.) .. . . . . 100
Talgoxo (Pa,rus ma'jor) f 3
Blåmes (P. caeruleus) 32
Svartmes (P. ater)
Stjärtmes (Aegithalos cau.datws) ....
Varfågel (Lani.us eacubi,tor) . . . . . . . . I
Sidensvans (Bombycilla garrulus) . .

I(ungsfågel (Regutru,s regulws) . .. . ..
Snöskata (llurd,us pilarisl ......... 400
Dubbeltrast (7. oisciuorusl

Taltrast (7. ericetontm) ...........
Järnsparv (Prunella modularis) ....
Ladusvala (Hirunlo ntstica) ..... 3.000

Ifrrssvala (Del,ichon urbica) ..... 3O.0O0

Tornfalk (8. ti.nnunculus) .......". 70

Obest. falkar (Falco s,pp.l ........ I
tr'jällvråk (Buteo lagopus, .. .... .. l. 31-O^'l-20
Ormvråk (8, buteo) 68

Brun kårrhök (Cirats aetaginoaue) t0
Angshök (C. pygarryal 3
Blå kärrhök {C. cyaneusl I
rStängshökrr (C. pygargus, macrounts\
Obest. kärrhökar (Circrra spp.) .... I
Duvhök (Acci.piter gentil;s)

Sparvhök (4, nieus) ...... 303

Glada (Mituus miltws) ... . .. .... . .l l" " 1-l
Brun glada (M. migrana) 2
I{avsörn (Haliaeerua albicilla) ..... I
Bir-råk (Pernis apiuonts\ 2
Obest. vråkar (ButeolPentis) ......
Obest. rovfåglar (Bird* ol prey\ ...
Svar"b stork (Ci,conia nigra) ....... 2
Häger (Arilea cinerea) 24

I 952
ex.

9r0
t72
[-40

400
5r.000
3.400

500
4.300

80
1.100

21.000

l0
5.700
4.500
2.400
2.700

340
6

50
ao
l0
l3

3.700

300
3.800

l6
26

360
220

28.300
900
t7

520
2
6
2

/ 1.000

\ -75
8

68
'6

1951 1952
ex. ex.

5
4

8.980

1 16.000

I -e5| 8.240
I -10t2.350
I -30

220
193.000

- rr.800

2

1
I

ll
I

I
;

o
l5 45

t7Lt-r
7

t58

-47
134
l-1

l3

II
8

4

/130
\-1

o

I
5

38
l0

2

22
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l95l
ex.

Sångsr-an (Cygtttts cygnus) .. . .... - 27I
Mindre s6mgsvan (C. columbianus

bedcbiil ........ 90
Knölsran Q. oy'orl . ... .... 33
Obest. gI-rnr. (Cggnn sp,) . . ... . . Il
Grågas (änccr an*t) . ..... 930
BläsSLs (A- abihor\tl
FjåUg:ås (A. clthroptts) . ... .. . ... . 5

Stidgås (d- fa}nlitl .. . . . . .. 480
Obest. dn*er-gåos (Arucr cpp.) ..... 120
Vitk;ndad gås (Bmrro buopsis) . .. . 260
Prutgås (8. bnidal .. ... 1.770
Obest. Branla-g5ss (Bmnra spp.) -. . 94
Obest. gåss (AnserjBmnla) .. .. . . . .

Gravand (Tadorna tdotrw) .. . .. . 5.3f0
Grii,sand (Anas f,atyt*Wchad .. . . f .890
I{ricka (-4. crucnl . ........ 250
Årta (-4. querqudulol I
Bläsand lA. penelopel ... f3.500
Stjärtand (A. aadal ..... 5'140
Skedand (A. dnpea'1- . . . .. I80

Brunand (Aythya ltinal .

Yigs (A. lulisrlal 15
Borgand (A. rl,r,-Ial 63
Vigg eller betFnd \Ågthya spp.) ..
Knipa (Blcr@la clangila) ....... 500
AffåCel lClangula hyemalis) ....... 120
Ejder (-Vnaren-a nollieeimn) .... 7.600
Sjöorre lVelanitta nigra) ........ 4.740
Svåna (-If- iuscal . ........ 700
Ejder, *jöorre eller svårta (Somateri,al

)Idaniaal ....... 300
Stor:ba,ke (llergus nerganser\ .... f60
SmÄrlrnke (!I. serratar\. ,.. 410
Obest. skrakar (Mergus spp.\ ..... 24O
Obest. andfegl& (Anserilormes spp.) 2.900
Storskrn- lPhalaetocoro,n carbo) ..., I
Skåggdopping (Pd,iceps cristatus) . .

Storlom lcolynbw arcti,cus) ....... l2I
Smårlon C- e?Ila,/l.tr,l 16
Obet. lmmr lColgmbus spp.) .... 29
Ringdur-a (Coluråo palum,busl ... 2.160
Skossduse lC- c;rr.s) .. .. 2.9+O
Obest- duyor lCdtnån spp.) ...... 42
Ilyrspor lLim loppnical ..... I.270
Rödspos lL- liml 16
Storspos l-\nariu arqrlr:.ta) .. . . 2.360
Småspos (-\- pfoaprr) .. .. 383
Obest. sposar 1\-rncrirr spp.l . . .. 54

3;

Kustpipare (P. srluatarota) . . .. . tjgl 458

Obest. Pluuialis-pipare (Pluoialis
spp.) . 2l

Tofsvipa (Vanellus aqrlellus\ ..... 2.380 6.100
Skårfläcka (Recuruirostra d1)osetta) .. 49 95
Strandskata (Haematopus ostrale-

sus) .. . 6.100 7.4OO

Tta;na, (Grus orus\ .. ..... 1.880 I.610
Svarttärna (Chlicloni,as niger) ...... l0 16

Skräntärna (Hyd'roprogne tschegrat:tt) 27 17

Kontsk tätna, (Sterna saniluicensis) 62 69
Fisktärna (5. hörund'o) 3 25
Silvertärna (5. para'di,saea) ........ 55 20
tr'isk- eller silvertärna (5. hirund,ol

paraclisaecr'1 .....2.4OO 1.360
Småtärna (5. albifrons) 515 319
Dvärgmås (Larus minutus) .. .. . . . ' 17 6

Skrattmås (L. riilibund,us) ... .... 6.090 4.2OO

Fiskmås (L.canus) ......1.120 734
Gråtrut, (L. argentatus)*........... 705 1.072
Silltrut (L. luscus\ ........412 399
Havstrui (L. mari'nus) 51 87

Obest. måsar (Larus spp.) ........ l9 183
La,bb (Stercorarius paras'iticzs)..... 19 2

Tordmule (Alca torila) 8 3

Sillgrissla (Uri'a aalge) I -
Tobisgrissla (Uri'a grylle) 15

Obest. alkor (AlcalUri'a) l9 4

rg52
ex.
183

I
20
46

420
ll

170
2to
660
2r0
200
240

2.860
940

1.1l0

9.800
3.590

200
600

22
100
780
l3

990
250

3.260
1.230

330

920
160
67

200
r5.000

2
50

8
49r

2.400
2.540

490
843

29
1.900

3r2

68

584t
21.000

98
34
l6

2

720

60
1.750

34
4.850

20r
328

2
1.000

350

1951 1952
ex. ex.

35
740

11.4t00
150

b
2L
I

,.. 300
8

920
34

3.1 30
tt2
670
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Märkninpsarbetet 1952

Genom tillmötesgående av professor H. RnNlenr, hade föreningen
tidigare fått använda Riksmuseets ringar. Då emellertid museets
egna behov numera översteg tillgången, varskoddes föreningen
om att den icke längre kunde räkna med att erhålla ringar från detta
håll. Föreningen såg sig därför nödsakad att låta tillverka egna
ringar. För detta ändamål erhöll föreningen glädjande nog ett an-
slag från Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Emellertid hade
den anlitade firman betydande svårigheter med leveransen, varför
stationskommittdn ideligen utsattes för svåra problem beträffande
ringförsörjningen. Genom tillmötesgående av professor E. Scnuz och
professor H. JouaxsnN kunde föreningen även använda sig av ringar
från Vogelwarte RadoHzell i Tyskiand och Universitetets Zoologiske
Museum i Köpenhamn. Nar situationen var som värst, hjälpte åter
professor Rrxnarrr, med Riksmuseets ringar. Föreningen får rikta
sbt varmt tack till dessa institutioner, utan vilkas hjälp årets mårk-
ningar skulle ha rubbats avsevärb. Nu behövde endast 53 fåglar
(kärrsnäppor) släppas omärkta.

Av föreningens egna ringar kom under året 2000 till anr'ändning.

Dessa bar följande inskription: i;åi"$*-*"X Av postala skäl kommer

denna påskrift till nästa år att änd.ras tlU 
t"-&Slqöf. 

Adressen
STOCKEOIM

ORNIS BOX STOCKHOLII har godkänts av
heterna. Med denna adress försedda skrivelser
till föreningens postbox 19081 på postkontoret
mera utförlig rapport beträffande fillsningens
lämnas så snart alla t5ryer föreligger.

Efter fångstsiffrornas kontinuerliga tillbakagång under de båda
senaste åren ökade antalet igen l9ö2, då 10.798 fåglar kunde
förses med ringar. Totalsumman örersteg därmed vid årets slut
63.000. Märkningarn'a framgår av tabell 2, som vanligt uppgjord
av Gusr.q.r DaNrnr,ssow. Med hänsy-n till fågeltillgången borde
märkningssiffrorna för 1952 varit avsevärt högre. Att så icke blev
fallet torde bero på det starkt reducerad.e antalet vadarfäilor. Denna
försämring av fångsmöjligheterna återspeglas mest i.slutsiffrorna för
ärlor och piplärkor. Föreningen fick visserligen ett, välkommet bi-
drag till fångstmaterial ur Hnr,cn Ax:soN Jonxsotrs stittelse, men
de nya fällorna kunde icke frambringas i tid. Med hänsyn till detta

t52

de postala myndig-
kommer att lämnas
Stockholn 19. En
ringar kommer att



Fig. 2. \-adarefåIlan vittjas. Foto: R,. Bor,r,vrr. lUramining a, wader trap at ottenbu.)

nåddes dock för vissa arter mycket goda resultat. slutsi{fran för
kärrsnåppa gick åter upp (2.53T st.). Även småsnäppan förekom för-
hållandevis rikligt: 79 exemplar märktes, vilket antal icke nåtts under
något annat år och utgör 33 o/o av totalsumman för denna art. n'jol-
årets förnämliga resultat för rödhake förbättrades ytterligare. Löv-
sångaren nådde med. 1.013 åter 1950 års nivå. Den starkt reducerad.e
siffran för stare torde bero på en viss återhållsamhet från sersona-
lens sida med häns5m till ringsituationen. Märkning av kungsfågel
återupptogs u'rd.er arbetsåret, då föreningen låtit tillverka extra
lätta ringar. anmärhingsvärt är det relativt stora antalet märkta
blå- och stjärtmesar, rilket wisar att riktade rörelser förekom hos
dessa arter under hcisten.

Tre arter märktes under året för första gången vid Ottenby, näm-
ligen härfågel (f), sidensvans (f3) och snösparv (l). Den senare
arten uppträder visserligen vid udden ibland i stora flockar, men är
på grund av sitt lewiadssätt svår att fånga.
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Tabell 2. Vid Ottenby märkta fåglar

(Bird,s ringed at Ottenbyl

Art
(Species)

aorur r,*r,ru I **u,* I :--
1987-1951 | tosz tular' I Återfynd

(Number rtnsul, I rfnnsed I --tlTtn .,(Rccor?ries)
lsrl - tgs r, I lnz> \t otat sum ) 

J

KtäL<a (Coraus oorone corni,r) . . . .. ,

Kaja (C. monedula)
Skata (Pico pica) .

Nötkråka (Nucifraga carAocalacte,sr .

Nötskrika (Garrulus glandaröu,s) ....
Stare (S turnus ctulgaris)

Stenknåck (Coccothraustes coccothr.\

Grönfink (Chloris chlori,s)

Steglits (Cardueli.s card.uelis)
Grönsiska (C. spi,nus)
Gråsiska (C. flammea)
Vinterhåmpling (C. llauirostris) . . ..
Hämpling (C. canna,bina) ..........
Domherre (Pynhula pymhula) .....
Mindre korsnåtrb (Loria, curuirostro)
Bofirl.k (Fringilkt coelebsl

Bergfink (F. montilringilla) ........
Grrlsparr' (Emberiza citrinella) ......
Ortolansparv (8. hortulana\
Videsparv (8. rusti,ca)
Såvsparr' (t. schoeniclus) ..........
Lappsparv (Calcuri,us lr.tppon'icus) . .

Snösparv (Plectrophenan niaalis) ...
Gråsparr' (Passer tlomestieus) 

i

Pilfink (P. montanus\ 
I

Trädlärka (Lullula arborea) ... ....i
Sånglärka (Alauda aruensis) ... .l
Berglärka (&remophila alpestisl ... 

I

Trädpiplärka (Anthus triuialis) .....1
Ängspiplärka (A. pratensisl
Rödstrupi6l piplårka (A. cen:inus\ . .),

Slrärpiplarka (A. spinoletto) 
I(iulärla (Motatilla llara\ . .... ...!

Sädesärla (XI. alba\ . 
I

Trädkrypare (Certhia lamiliaris) . . .1.

Talgoxc (Pnrus ntajor) . .... I

Blåmes (P. caeruleus) . I

Svartmes (P. atet) 
IIintita (P. palustris) ......1

I
I
I
2

I
2.358

I
172

l8
605

' ot
I

163

213
2

385

78

867

l7
I

96

I

I
I
I
2.
I

2.594
I

19l
l8

636

39

l0
205

2

462

It5
sB2

2L

1

t27
I
I

s2
l9
I

76

2

84

664
173

t. 136

928

4.478

,s2
3lr
396

24

I

77

95

4

4

77

27

5
1q

8l
31I
ll
36

r03
6

3l
)
2

42

t2

236

l9

3l

I
I

I

5

3
I

2

6

I

2

4

2

8

D

I

91

t9
I

q

67

fl.'l

168

r.064
847

4.t67
8l

275
293
l8
I
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Tabell 2 lorts.

Märkta
1952

(Binsed
19521

34

l9
135

l3
128

15I
4

4

318

63

I.013
4l

25

49
t

83

60
275
37t

t;
28

3I
JO

l6
625

I
l3
l6

t.s47
lt

6

I
59

öa

941

l3
657

948
ll
27

l 026

183

3.508
37r

5

3

47
I

t29
276

36

590
3r2

t.124
1.854

8

7

57

I
69

295
68

2.729

63

34
l.l to

36

252
76

.J-

I
c

I

I
I

I
5

I

8

4

t

J

q

6

4

I

II

28

Ärt
(Specics)

Antal mårkta
1937-1951

(Nurnber ringed
193t -1951\

Talltita (P, atri,capillus) ...........
Stjärtmes (Aegithelos c<tu.datus) ....
Yarfågel (Lani.us ercubitor)
Törnskata (L. colluri.ol
Sidensvans (Bornbycilla gamulus) . . .

Grå flugsnappate (Musci,capa striata)
Svartvit flugsnapparo (M, hypoleuca)

I
25
t6

806

529

797

23

708

120

2.495
330

5

39

I
t04
ott

3I
507

252
849

1.483

6

7

562
29

I
38

264
52

2. l01t

l3
50

l8
5.829

25

180

70

Halsbandsflugsnappare (11t. al bi colli s)',

Liten flugsnapparc (M. parua) .... .l
Kungsfågel (Regulus regulus) ......i
Gransångare (Phglloscopus collybi,ta)
Lövsångare (Ph. trochi,lusl
Grönsångare (Ph. sibilatrin) .......
Gråshoppsånga,re (Locustelkr naetsial
Trastsångare ( Acrocephalus arund, inac.
Rörsångare (4. sci,rpaceu.s) ........
Kärrsångare (A. palastrisl
Sävsångare (4. schoenobaenus) ..,..
Ilärmsångaro (Hi.ppolais i,cteri,na) . .

I{ökfårgad sångare (Sylai,a, nisori,a)
Trädgårdssångare (,S. bori,n) .......
SvarUrätta (5. atri,capilla) .........
Törnsångare (5. comm,uni,s\

Ärtsångaro (5. curruca,) .

Snöskata (Turtlus pilaris\
Dubbeltrast (7. ai,sci,aorus)

Taltrast (7. ericetorum) ...........
Rödvingetrast (7. musicu.s\. . .. ... .i
Ringtrast (T.torgtahts) .. . .i
Koltrast (7. merulal
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe) ...
Buskskvåtta (Saticola rubetra)
Rödstjårt (Phoenicunrc phoenicunts)
Svarb rödstjärt (Ph. ochruros) .. . . . j

Näktergal (Luscinia luscinia) 
I

Blåhake (L. srecica) .......1
Rödhake (Eri.thttcus rubecukt) 

I

Järnsparv (Prunellcr, mod,uleris) .,..1)
Gärdsmyg (Troglodgtes lroglodgtes) . ..
Ladusvala (Hiruntlo rustiru) . .. .. . .l
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Tabell 2 forts.

Art
(Species)

Antal mätkta
1937-1951

(Number ringed,
1937 

-1951\

Märkta
1952

(Rinsed,

1952)

I{ussvala (Delichon wbi,ca) .

Backsvala (R,iparict, ripari,a)
Tornsvala (Apus apus)
Nattskärra (Capri,mulgus europaeus),
Härfågel (Upupa epops) .

I{ungsfiskare (Alced,o atthis) . ... . . .

Gröngöling (Pi.cus oiridis)
Större hackspett, (Dend.rocopos mafor)
Mindre hackspett (D. mi,nor) ......
Göktyta (Jgnn torquilta) ..........
Gök (Cuculus canorus)
Pärluggla (Aegolius funereus) ......

I
707

25

I
l0
53

2

l6
3

l2
I
2

4

l2
3

I
lr0
r3l
t54
20

5

50
4l
28

288

96

t0-
I

25

l8
I
I

l6

5

I

Hornuggla (Asio otus)
I(attuggla (Strir aluco)
Lärkfalk (Falco subbuteo) ..........
Stenfalk (F. columbarius)
Tornfalk (?. tinnunculus\
Tjållvråk (Buteo lagopus) . .... . ....
Duvhök (Acci,pi,ter genti.lis)
Sparvhök (A. nisus)
Gravand (?adorna tadorna)
Gråsand (Ano,s platyrhynchos) . . .. . .

Kricka (A. crecat)
.Ärta pa. querqued,ula)

Stjårtand (A. dcuta)
Skedand (A. clypeata)
Bergand (Aythga mari,la)
Ejder (Somateria, molliss'ima).,.....
Svärta (Melo,nitXt lusctt)
Ringduva (Columbct palumbus) . -. . .

Skogsduva (C. oenas)
Myrspov (Limosa lapponi,ca)
Storspov (Numeni,us drquata) . . ,. . .

Småspov (N. phaeopus)
Morkulla (Scolopaa rusti,colct\ .. . . . .
Enkelbeckasin (Capella gaUinago) ..
Dvårgbeckasin (Lynlnocryptes rnönd-

mus) ..
Srnalnåbbad simsnäppa

Lobatus)

156

;
8

I

4

;
I

-t

2

I

;
D

I

I
I

;

-5

3.599
I

768

I
I

t4

2

54
t7

t2
I

6

l3

I
137

r36
loD

6

5t
4l
28

297

96

t0
I

25

l8
I
I

2I

ö

I

248

l2
I

;
3

4

t
7

I

23

6

;
I

;



Tabell 2 forts.

Återfyntl
( Recooeri,es\

4

t54
8

2

7

;
I

8

35

tl

5

I
I

;
8

:

t5

Antal märkta
193?-1951

(Number ringed
193t 

-1951)

Roskarl (Arerutri,a interpres)
I{ustsnäppa (Calid,ris canutus) .....
Kärrsnäppa (C. alpi,no)
Spovsnäppa (C. ferrugi.nea) ........
Småsnäppa (C. mi,nuta)
Mosnäppa (C. temminckid) .........
Skårsnäppa (C. mnri.ti,ma)
Sandlöpare (C. alba)
Brushane (Philomctchus pugnaa) ....
Myrsnåppa (Li.micolo falci,nellus) . . .

Tereksnåppa (Xenus c,inereus) ....,
Drillsnäppa (Tringa hypoleucos) .. . .

Grönbena (7. glareola)
Skogssnäppa (7. ochropus)
Rödbena (7. totanus)
Svartsnäppa (7. erythropus) . ... . . .

Gluttsnåppa (T. nebulctria)
Störro strandpipa,re (Charodrius hia-

ticula) .

Mindre strandpipare (Ch. d,ubius) . .

Ljungpipare (Pluui,alis apricarius) . .

I{ustpipare (P. squatarola) .. . .... . .

Tofsvipa (Vanellus oanellus)
Skärfläcka (Recuru,irostra, aoosetta) ..
Strandskata (Ea,ematopus ostralegus)
tr'isktärna (Sterna hirundo)
Silvertärna (5. parail,isa.ea) ........
Skrattmås (Larus rid,ibund,us) ......

t64
267

9.186
555

r63
r95

I
4

430

80

I
396

ll
690

I
I

64r
5

I

r53
7

127

51

85

334
530

I
I
I
I

2

II
I

109

Fisknås (L. canu,s) 
i

Gråtrut (L. argentatu.s) ......
Silltrut (L. luacus)
Ilavstrut (L. mainus) ........1
Sillgrissla (I'ria aalge\ .. . .... .l
Kornknarr (Crer cretl
Småfläckig smphöna e;;""r'" ;;

zana\ . . 
1

VatLenrall (Rallus aquaticus; .......1
R,örhöna (Gallinula chloropus) ....1
Rapphöna (Perdit perdi.rl ......... I

Summa l5rt arter 
I

52.554,

I5T

Märkta
7552

(Rinsed
r952)

I tnr""
| ,o.-u

l(Totat 
sum\

51

27

2.537
42
79

8

2t5
294

r 1.723

597

242

203
I
6

447

86

I
502

1.885

l2
768

I
I

730

5

I
3

178

156

51

89

339

535

I
I
I
I

t2
2

ll8

q

l7
6

106

r63
I

78

89

;
9()

5̂

5

1

I
I
I

I ro.zos I ar.rsz I sss



Äterfynd

X'ram till den 1.2.53. inrapporterades 142 nya återfynd, varmecl
det totala antalet fram till detta datum stigit titl 838. I'em nya
arter kunde fogas till återfyndslistan. En varfågel dödades i vinter-
kvarteret i Danmark. En törnskata erfor samma öde i norra Egyp-
ten. En näktergal sköts i norra ftahen. Av rödvingetrast inkom t. o.

m. tre flmd: två från Italien och ett från Frankrike. En nattskärra
fastnade i taggtråd på Gotland året efter märkningen.

Även i övrigt bjuder listan på intressanta återfynd. Det första
utlandsfyndet av vid Ottenby märkta hämplingar inrapporterades
under året. Fågeln anträffades död i nårheten av Lyon. En skär-
piplärka hittades döende nära Vagos i Portugal. Ytterligare en svd-
ostligt flyttande sädesärla konstaterades (norra Egypten). Statio-
nens andra rapport av svarthåtta inkom från Beirut, Libanon. X'lera
minst 5-åriga hussvalor kontrollerades vid kolonien i Ottenbygård.
Även i år kunde ett, flertai kärrsnäppor fångas, vilka märkts på
stationen under tidigare säsonger. Även av flera andra vadare gjor-
des värdefulla återfynd. En skrattmås kontrollerades i Genåve med
hjälp av kikare.

Under året infångades även några ringmiirkta fåglar, som icke
märkts vid Ottenby. I slutet på september fångades en skärpiplärka,
som hade försetts med ring på en ö i Elbe-mlmningen i oktober året
innan. En sparvhök, som märkts i boet på Ljusterö, kontrollerades
vid udden på sin första flyttning. Ytterligare två kärrsnäppor, som
tidigare flyttat utefter Norges västkust, konstaterades passera

Ottenby denna gång.

Nya återfynd
(Neu recooeries)

h: med visshet håckande eller klackt vid Ottenbi. (Breed,i,ng or ha,tcheil at Ottenbg.l
g: genomflyttare, hårkomst okänd. (Paeoage migmnt.)
R,ingnummer i kursio stil anger att ringen insänts tillsammans med rapporton.
(Ringnumbers in |talics nxenn that the ri'ng ha* beem returned' together uith the
'information on the recoaergl.

S t are (Slurntn oul,garis\

Yo 5l4e 2r.10.50. - *. - "n,rä1il:u#u*u"o""", Wiltshire, England,

YO 5681 29.6.51. juv. g. - fångad, Turnhouf,, Antwerpen, Belgien, 28.10.52.

YO 5709 30.6.51. juv. *. - thn".j:;;. Naostved, Sydsjaelland, Danmark,

yO ö771 5.?.51. juv. g. - tagen av katt, Wognum, Ilolland, 18,3.52.
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i.t:

Fig. 3. I{rattryssjan wid Ottenby. tr'oto: R. Bor-r,vrr. lTrap lor -
passerine bi,rils at Ottenbg.l

YO 7109 6.7.52. juv.

YO 72Il 20.7.52. juv.

g. - kontrolleråd, Breedene, Västflandern, Belgien,
12.It.52.

g. - fangaC, Saint Marguerite, Östflandern, Belgien.
6.r 1.52.

H å m p lin g (Carduelis cannab'ina)

ZOB 8303 23.6.50. juv. g. - funnen död, nåra Lyon, Rh6ne, Frankrike,
29.r.ö2.



zoD 8358

zou 286

zoD 8564

zoD 9632
zoE 2t7

zoE 2907

zoD 6833

zoa 9975

zoB 7923

ZO 5652

YO 6727

YO 6795
50101 I

501013

YO 6865

zoD 613r

zÅL 2800

160

2.t0.51.

26. r0.5 1.
10.10.52.

10.10.52.

S å n g I ä rk a (Alaud,o' araensis)

28.7.51. ad. h? - kontrollerad, Ottenby, 5.6.52.

S k ä r p i p I ä r k a (Anthus spi'noletta)

10,9.51, - g. -- funnen döende, vid kusten niira Vagos, Douro,
Portugal, enl. medd. den 14.L2,52.

S ä d e s ärl a (Motacilla alba)

9.8.51. juv. g. - funnen halvt uppäten, Skärlöv, Öland, 26 km

30.8.br. juv. *. - -oilllT;f"';li,t'", Nedre Esypten, 28.1.b2.
9.9.51. ad. g. - funnen död, Lillhamra, Gåvleborgs l. (600 km

NNW), enl. brev daterat den 30.6.52.

V ar f å gel (Lanius ercubitor\

19.10.51. - g. - skjuten, Ydernaes vid Naestved, Sydsjaelland,
Danmark, 29.3.52.

T ö r n s k a"t a, (Lani.us collurio)

30.5.51. ad, I g. - skjuten, Maryut, 35 km från Alexandria, Egyp-
ten,1.9.52.

S v a r ö v i t f l u g s n a p p a r e (Muscdcapo, hypoleuca)

24.8.49. I g. - funnen, Cordinha, 20 krn NW Coimbra, Portugal,
enl. tidl. notis den 29.9.52.

S v ar t, h åt t a (Sylai'a atricapilla)

24.5.50. ad. 9 g. - skjuten, Beirut, Libanon, omkr. 3.7.52.

T ö r n s ån g ar e (Sylaia comrnunis)

<1.6.48. ad. cl h? - kontrollerad, Ottentry, 6.49., 10.8.50., 20.6.51.,
3 1.5.52.

T a 1t r a,s L (Turd,us ericetorum)

g. - trol. skjuten, Br6an Salogosse, Gard, Frankrike,
15.2.52.

R ö dv in g e t r a s L (Turdus musicus)

19.t2.52.

I( o 1t r a,s i (Turd,us merula)

28.4.52. ad.cl S. - d<idad, Ornacieux, nära la Cöte-St. Andr6,
Isöre, Frankrike, 7.11.52.

R ö d s t j ä r t (Plnenicurus plneni,curus)

13.5.51. rd. 9 g. - dödad, Cagliari, Sardinien, Italien, 2.52.

g. - skjuten, Foligno, Perugia, Italien, 24.2.52.
g. - dödad, Belbeze"Jscoulis, I{aute-Garonne, Frank-

rike, enl. medd. den 1.12.52.
g. - dödad, nära Bergamo, Lombartlia, Italien,

N ä k t e r g al (Lusci,nia lusci.ni,a)

g. - skjuten, Legnago, Verona, Italien, 15.10.52.

=I

I 8.8.52.



IE 3rt 19-9.{9.
IF #it t!.9.49.

ulE l?t: :9.9.51.

&r,s ;-if-, 9.9.52.

Iås ;16 9.9.52.
tr,s I;s.1 28.9.52.

R ö dh a,k e (Eri,thacus rubecula)

g. - dödad, nära Schio, Vicenza, Italien, 12.10.52.
g. - funnen, Cruz do Ia Sierra, Caceres, Spanien,

8.1.50.
g. - trol. skjuten, Rio de Salado, Oran, Algeriot,

14.12.51.
g. - fångad, Cala Ratjada, Mallorca, Spanien,

7.12.52.
g. - dödad, Ostuni, Brindisi, Italien, 18.10.52.
g, - furmen död, enl. medd. från lVlont. de Marsan,

Landes, Frankrike, dat. den 21.12.52'

IIu s s v al a, (Deli'chon urbi'ca)

ZO 5630 11.6.48. ad. h' - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZO 5647 12.6.48. ad. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51.' 6'7.52.
ZO 5661 13.6.48. ad. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51.' 6.7.52.
ZO 5670 13.6.48. ad. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 19.6.49., 7.7.52.
ZO 6290 10.7.48. juv. h. - kontrollerad, Ottenby. h., 16.6.49.' 4.7.52.
ZO 6730 8.7.48. juv. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZO 6849 8.7.48. juv. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.49., 4-7.52-
ZO 69f0 9.7.48. juv. h. - kontrollerad, Ottenby, h., +.7.52.
ZOL 3691 22.6.49. ad. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
ZOA 42al 6.7.49. juv. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 24.6.50., 4.7.52.
ZOA 4285 6.7.49. juv. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52'
ZOA 4472 ö.7.49. juv. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51., 4.7'52.
ZOÅ 4728 11.7.49. juv. h. - kontrollerad, Ottenby, h., 2,5 km WSW, 24'6.

zo^\
zoB
zoB
zoB
zoB
zoB

zoB
zoB
zoD
zoD
zoD
zoD
zoD
zoD
zoD
zoD
zoD
zoD
ZOD
zoD
ZOD
zoD
ZOD
zoD
ZOD
zoD
zoD
zoD
zoD

4815 15.7.49. juv.
8{36 7.7.50. juv.
S5Og 7.7.50. juv.
S569 8.7.50. juv.
S626 9.7.50. jur'.
8675 10.7.50. juv.

8720 11.7.50. juv.
8945 15.7.ö0. juv.
7055 8.6.51. ad.
7O59 8.6.51. ad.
7064 8.6.51. ad.
7082 9.6.51. ad.
7107 15.6.51. ad.
7I96 5.7.51. juv.
7233 5.7.51. juv.
7251 6.7.51. juv.
7280 6.7.51. juv.
7319 6.7.51. juv.
7325 6.7.51. juv.
7332 6.7.51. juv.
7351 6.7.51. iuv.
7377 6.7.51. juv.
74r3 8.7.51. juv.
7437 8.6.51. juv.
7461 8.7.51. juv.
7483 8.7.51. juv.
7530 10.7.51. juv,
7591 10.7.51. juv.
7595 10.7.51. juv.

50., 7.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 6.7.52.
h. - kontrollerad, Ot'tenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Otienby, h., 6.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, 1't., 6.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.5f., funnen död,

4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 8.6.51., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
h. - kontrollerad, Oötenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 12.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
h. - kontrolierad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ot'tenby, h., 5.7.52.
h. - kontröllerad, Ottenby, h., 4.7.52. ':i
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 8.7.52. '
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, b., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontroilerad, Ottenby, h., 6.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52.
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44qo

ZOD 77LO
zoD 7716
zoD 7730
zoD 7776
zoD 7878
zoD 867r

zoB 8394

YO 3079

xo 34r

xo 4r2

so 125

so 132

YO 2708

YO 4325

zo{ r02

zoA 183
zox 4028

zoA 5422
zoA 5450

zox 5835

r62

11.7.51. juv.
I1.7.51. juv.
11.7.5I. juv.
1I.7.51. juv.
20.7.51. juv.
12.8.5I. juv.

6.8.49. ad. C. -
29.7.50. ad. C. -

h. - kontrollerad, Ottenby, b., 7.7.52.
h. - kontrolierad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 4.7.52.
h. - kontrollerad, Ottenby, h., 6.7.52.
h? - kontrollerad, Ottenby,7t., 7.7.52, (4,2kmNNE)
h? - kontrollerad, Ottenby, h., 7.7.52, (4'2kmNNE)

T orns v aIa, (Aplrs apus)

r'7'50' ad' c' * r"ä;ä tll' Rtftfril';#åLYffil;9"11i*":lHlii
1952.

N at t s k ä r r a (Caprimulgus europaeus)

23'5 50' ad c s' - *::::"uåt":H"å$å:1%1':?*JH:'å1ä"f,",1i

(140 km NO), 19.7.52.)

S p a r v h ök (Accipiter n'isus)

ll.I0.5l. jot.C g. - funnen död nåra Issum, Nordrhein-Westf.'
Tyskland, brevet stämplat d. 1.3.52.

4.9.52. juv. 9 g. - fångad nära Halle, Sachsen-Anh., Tyskland'
14.9.52.

S t j ä r t a.n d (Anas acuta)

12.6.50. pull. h. - funnen död, Selenter See, Schlesw. Holstein,
Tyskland, 28.7.52.

E j der (Somaterin' mollissima)

7.7.51. pull. h. - fumen död, Ottenby, 23.4.52.
21.7.51. pull. h. - funnendöd, Ölands Gräsgård (f 5 krn- NNE)'

30.6.51. pull. h. - funnen död, ön Femern (SO hörn), Tyskland,
28.2.52.

f3.8.51. pull. h. - skjuten (9I) Romsa, I0 km NO I(erteminde,
Fyn, Danrnark, 1.11.52.

K u s t sn äp p a (Cali'rJris canutus)

so 107
so 120

zo 7805
zo 9706

tagen av katt, Våderskår, Loftahammar, Kalmar
I., (f90 km NNE), brevet daterat' d. 5.7.52.

skjuten? Ile Madame, Char.-Maritime, Frank-
rike, 14.5.52.

21.7.48. ad. C. -3.9.48. e. -
5.9.48. juv. C. -
5.9.48. juv. C. -

27.6.49. jlr. h? -

Kärrsnäpp a (Caläris cr'lpina)

dödad nära Aquileia, IJndine, Italien, 15.I.52'
dödad Plaisance, Tonnay Boutonne, Char.-

Maritime, Frankrike, 16.12.52.
fulnen skadad, Wangerooge, Niedersachsen,

Tyskland, 3.9.52.
kontrollerad, Ottenby, 2.8.52.
dödad, Pointe de Branne, nåra Audenge, Gi'

ronde, Frankrike, 1.5.52.
kontrollerad, Ottenby, 22.7.52.
funnen död, l0 km WSW Estensiel, Schleswig-

Holstein, Tyskland, 20.3.52.
dödad, Magoero en Plouhinec, Morbihan, Frank-

rike, 20.3.52.

31.7.49. ad.
31.7.49. ad.

1.8.49. ad. g. -



.Dt art
D[ faqDu ,|''cDt 8't9

nt &s?5
!E 8l{ö

I)D 9327
u)B 9351

,tr 8 9102
z0B 9788
mD #10

toD 7872
zoD 7873

zoD 7900

zoD 829v
zoD 9593

zoE 1660

1.8.49. ad.
3.8.49. ad.
7.8.49. ad.
8.8.49. ad.

17.8.49. ad?
28.6.50. ad.

29.7.50. ad.
29.7.50. ad.

29.7.50. ad.
I.8.50. ad.

30.9.50. juv?

19.7.51. ad.
I9.7.5L ad,

20.7.5I. ad.

23.7.51. ad.
27.8.51. juv.

g. - skjuten, Clevedon, Somerset, England, 25.11.52.
g. - dödad, 20 km NW Chioggia, Italien.
g. - kontrollerad, OttenbY, 1.8.52.

Ä. - fotttt"r (i stark upplösning), nära Cuxhaven,
Niedersachsen, Tyskland' 28.8.52.

g. - kontrollerad, Ottenby, 23.7.52.
g. - {..t-urr död (flugit mot fönster), I(ornwerder-- zand, Friesland, Holland' omkr' 4.4.52.
g. - kontrollerad, Ottenby, 23.7.52.

[. - aoa"a nära Croisic, St. Nazaire, Loire-Infdrieure,
Frankrike, 15.1.52.

g. - kontrollerad, Ottenby, 1.8.52.
g. - kontrollerad, Ottenby, 3L.7.52.

!. - frrrrt ". död, Muriedas, Santander, Spanien,
r6.1 1.52.

g. - kontrollerad, Ottenby, 22.7.52.
g. - aöa"a, Loix, Ile de R6, Char.-Maritime, X'rank-

rike,1.1.53.
g. - dödad, Beauvoir sur Mer, Vend6e, tr'rankrike,

omkr. 25.1.52.
g. - kontrollerad, Ottenby,22.7.52.
g. - skjuten, Marans, Char.-Maritime, Frankrike,

nqRq

g. - skjuten, Varnut vid Ringköbingfjord, Jylland,
Danmark, 4.9.52.

g. - dödad, Sommes mynning, Somme, X'rankrike,
21.r2.52.

g. - dödad, Pointe de Teich, Gironde, Frankrike,
15.9.52.

g. - dödad, nära Tremblande, Char.-Maritime, Frank-
rike, 9.9.52.

g. - skjuten? I'Aiguillon sur Mer, Vend6e, Frankrike,
4.r1.52.

g. - kontrollerad, Amager, Danmark, 19.8.52.
g. - aöa"a, Toussat, 50 km SW Bordeaux, Girondo,

Frankrike, 1 1.52.
g. - funnen död, Zandkreek, Beveland, Zeela'rrd,

Holland, 26.11.52.
g. - skjuten, Milford l{aven, Pembrokeshire, Eng-

land, 10.12.52.
g. - dödad, vid Canches mynning, Pas-de'Calais,

Frankriko (brevet stämplat d. 12.9,52).

YO 7441 22.7.52. ad'.

z-\L 9678

5(n2r3

500309

500329
500343

500795

500879

500899

zAL 2784

YO 393r

YO 5803

YO 664.4

5(no49
5(xn07

14.8.52. ad.

17.8.52. juv.

17.8.52, juv.

17.8.52. juv.
17.8.52. juv.

26.8.52.

31.8.52. ad.

M o s n ä p p a" (Calid'ris tetnmi'nckii)

17.8.52. juv. g. - skjuten, Iolanda di Savoia,"-Ferrara, Italien,
9.9.52.

B r u s h ane (Philomachus Pugnan)

10.7.50. jut. cl g. - funlen, Stes l\{aries, Bouches-du-Rhöne, Frank-
rke, 26.3.52.

6.7.51. ad. cl g. - skjuten, Paceco, Trapani, Sicilien, Italien'
r0.3.52.

23.9.5f. g. - dödad? Guadalquivirs delta, Spanien, 7.L2.52.

D r i I I s n ä p p a' (Tri'ngrt' hypoleucos)

13.8.52. juv. g. * Grosseto (Toscana), Italien, 14.5.52.
16.8.52. juv. g. - dödad, nåra Braganca, Portugal, omlr. 8'12.52.
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zoD 96
YO ti423
500055

YO 5753

YO 7101
YO 7t29

xo 228
YO 5254

uo 615
c 336

uo 688

uo 550

xo 357

8.8.50. juv. C. -19.8.51. jur'. C. -
14,8.52. juv. S. -

5.7.51. ad. C. -
4.7.52. jrl. g. -17.7.52. juv. C. -

G r ö n b e n a (Tringa, glareola\

dödad, Latina, ftalien, 20.2.52.
skjuten, Caserta (Campania),
dödad, Lago di llassaciuccoli,

10.9.52.

Italien, 25.8.51.
Lucca, Italien,

R, ö db en a (Trin.ga totanus)

funnen död, nåra Rendsburg, Schleswig-Ilol-
stein, Tyskland., 19.7.52

dödad, nära Bordeaux, Frankrike, omkr. 25.9.52.
funnen död, vid kusten 460 km NNE Dakar,

Västafrika, (l 8' 20'N- 16' 02'W), 24.11.52.

T o f s v ip a, (l/anellus oanellus)

9.6.49. pull. h. - funnen död (ihjålfrusen?), Ott'enby 1.4.52.
11.5.51. pull. h. - funnen, Cascina, Pisa, Italien, 16.3.52.

S k r at t rn ä s (Larus ritlibundus)

30.6.49. ad. h. - avläst (kikare), Genöve, Schweiz, 20. & 30.f.52.
30.7.49. - funnen (skelett), vid llusum, Schleswig-Hol-

12.6.50. ad.
stein, Tyskland, våren 1950.

h? - skjuten, Ilammarsjön, Kristianstads 1., 140 km
wsw), t6.5.52.

tr'iskmäs (Larus cannal

21.6.49. ad. h. - funnen död, Borrby, Kristianstads 1., (170 km
sw), r2.8.52.

R . p p h ö n a" (Perilic perilir)

19.10.51. h? - skjuten, Ottenby, 22.9.ö2.

Summary: The activities of the ornithological station at Ottenby in
1952. (Ottenby Bird Station Report No. 16.)

The station 'wa,s manned from April 7 to October 3f. Ringing and observations
were carried on as in previous yea,rs. Several speoies not cornmonly occurring in Sweden
were observed or caught at the Bird Station during the year. A few pairs of Ci,rcus

lnacrourus were seen at Ottenby on their arrival to the island of Öland during the
first week of May. This rirruption) wås followeql by the first nesting records for
Sweden. On May 23, a Lani,us senator was observed pear the station and, on August, 4,
an Emberiza melunocepha,la was caught, both species being new to the Swedish list,
Two specimens of Phylloscopus trochdloid,es were caught in the lighthouse garden on
Jrne 2 and August 10, another was observed during June 9-12. A Casarca lerruginea
visited the station on July 20.

Weather-flight, movements of Apus apus were extremely intensivo during the season.

Several )avalanches') were noted in 1952, a specially spectacular one occurring
July 19-22 with a peah f.or Tringa, totanus (1.18$ individuals) and. Haemntopua ostra-
Iegus (1.8701 on July 19, no migration on July 20, and a peak for Vanellus aanellots

(2.320) on July 2l a,nd Cdlidlis alpi.na (2.100) on Jluly 22.

Each autumn, a great number of ducks move south off the eastern coast of Öland.
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There are also many ducks and divers flying along the mainland through tho l{almar
Sound, west of öland, but these cannot be seen from the Bird Station. Figures for

the migration through the Kalmar sound, as observed from thc mainland, and for
the migration off oastern Öland, as sesn from the Bird Station (within brackets) are

given on p, 149 for selected days in October 1952.

Table I gives the total number of diurnai migrants observed on pass*ge at ottenby
during June-October l95l and 1952.

In 1952 the ornithological society of sweden started using its own rings, the inscrip-
/o 0 0 0 0 0

tion I ön\rs "l"Ori having been approved at the office of the Postmaster General.
I srocrnor,u

Ilowevor, it will greatly facilitate the correspondence if the finder of ORNIS rings

will use the Society's more accurate adress: Box 19081, Stockholm 19, Sweden.

In all, 10.798 birds were ringed at Ottenby during 1952 (see Table 2)' and 142 new

recoveries were reported, all listed above. In the recovery-list, rhr means that the

bird belonged to the local nesting-bird population of Ottenby, while rgrr means that
it probably was a passage-migrant. Some Swodish words: dödad : killed; fångad :
trapped; funnen död : found dead; kontrollerad : trapped and released; skjuten :
shot; tagen av katt : taken by cat.

The activity of t'he Bird Station in 1952 was made possible by a grant from the
Department of Agriculture.
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