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Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1953
(Meddelande nr 17 från Ottenby fågelstation)

Av

Wor,n JnNlvrwc

Stationens sjunde verksamhetsår blev det hittills mest framgångs-
rika. Kungl. Maj:t beviljade även lg53 ett anslag ur Jaktvårdsfon-
den att användas till ersättning åt personalen vid föreningens båda
fågelstationer. Detta bidrag mottogs med stor glädje, men det räckte
ej till att täcka föreningens utgifter i samband med verksamheten,
varför de i tidigare rapporter omtalade ekonomiska svårigheterna
tyvärr fortsätter.

Arbetet vid Ottenby pågick under tiden I april till 3l oktober och
följande personer tjänstgjorde som observatörer eller ringmärkare:
Hews BncxMAN, ÄKE BnÄNNsrnöM, Bonrs Excsrnöm, Ror,r Grr,r,rx,
Srre HnLLcnnN, Gönalr Höcsrnnr, Wor,r JnNNrwG, Jonr, JÄnnrNe,
Jöncnn Kenr,ssoN, Gönew Lu,Jnoarrr., SvnN Marrrresson, Lans
Mnlewnnn, Hannv Mvnnnnc, Svnr Rnrr,aND, JÄN Srnnrr,rnr och
MecNus Vnr,exonn. Liksom tidigare medverkade även i år ett
större antal frivilliga krafter.

Vinterfaunan

Ett tiHälligt besök som förf. gjorde under tiden 15.- 22.2. resal-
terade i en del intressanta observationer. lX'åkeru hade nyss lam-
slagit trafiken på Öland och överallt tornade sig drivor med. snö och
is. Fyrträdgården var för en gångs skull fågeltom så när som på en
koltrast (ga). tr'lera havsörnar, de flesta ungfåglar, gästade udden.
Vid ett tillJälle sågs ej mindre än sex ex. tillsammans strax öster om
stationsbyggnaden. De livnärde sig huvudsakligen på oljeskadade
dykänder, som hår och rar satt uppkrupna på iskanten. örnarna
försökte sig även på friska fåglar men utan större framgång. Gräs-
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änderna, den dominerande arten, sökte ofta föda endast några få
meter från örnarna och tog till vingarna först när någon örn lyfte.
Ett trevligt inslag bildade en flock på omkring 85 salskrakar, till
större delen gamla hanar, som låg i en öppen ränna strax nedanför
vindskyddet. Där iakttogs även en gråhakedopping. Vid en exkur-
sion upp till lunden observerades berglärkor och snösparvar samt en
stenknäck.

Sträcket 1953

Vårsträcket kom i gång ovanligt sent. X'örhoppningen att stäpp-
hökarna skulle återvända till sina nya häckplatser grusades tyvärr.
Bland mera anmärkningsvärda arter må nämnas följande. En svart-
bent strandpipare observerades den 6.4. Härfågel visade sig vid flera
tilifällen under andra hälften av april. sannolikt rörde det sig om
mera än ett exemplar. svart rödstjärt uppträdde allt emellanåt
fr. o. m. den 4.4. En skrikörn visade sig den 2.5. Ringtrastar ({{)
sågs den 13., 16. och 18.5., varav ett ex. infångades. Den 21.5. iakt-
togs fem mosnäppor. Smalnäbbade simsnäppor uppträdde vid. flera
tillfällen i slutet på maj och sedan på hösten. En turkduva gästade
f5,rträdgården den 1.6. sommargylling konstaterades vid ett frertal
tillfällen i lunden under juni. Två kärrsångare infångades den g.6.,
likaså en rosenfink (9), ny för öland, den 10.6. Liten flugsnappare
torde även i år ha häckat i lunden. Den 12.8. passerade i sällskap
med fem gräsänder en snatterand över stationen. Mindre strand-
pipare gästade udden vid flera tillfällen i slutet på juli. Den 7.8.
observerades en, den 4.9. två glador vid lunden. under större deren
av sommaren uppehöll sig en storskarv r,-id udden. Den försökte upp-
repade gånger att övernatta på fy'ren. En jaktfalk jagade vid udden
den ll.l0., sannolikt även den 14.f0. I slutet av oktober visade sig
en skärsnäppa vid flera tillfällen. Den 13.12. tillvaratog fyrmästare
E. AxonnssoN en klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorrhoa),
som troligen flugit mot fyren. Ett annat exemplar hittades redan
1948, i början på december, men har först nu blivit tillgängligt för
artbestämning. Dessa båda fynd är de första för öland.

Antalet rastande skärfläckor i Sandvik uppgick i slutet av juli till
omkring 170. Arten är tydligen fortfarande på frammarsch, vilket
även framgår av den kontinuerliga ökningen av antalet utsträckande
fåglar. X'lera par häckade under året på ängarna öster om lunden.
På tal om häckfågel bör även nämnas att halsbandsflugsnapparen
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tr'ig. f. rFyrnattr>. Observera den upplysta fasaden som hindrar fåglarna att flyga
ihjål sig. Foto: LnNwen:r LuNorror,lr. (The light-house i,n hazy weather. Tke uall,s

are illum'inated, to preoent nochtrnal migrants lrom tlyi,ng to death.)

konstaterades häckande i lunden i år. En närmare redogörelse för
denna händelse är at't vänta i denna tidskrift.

På grund a,v juni månads mesta,dels stadigt vackra väder rrar torn-
srralornas aktivitet under obseryationstiden synnerligen låg. Endast
32.000 >utsträckandel kunde konstateras, vilken siffra är den lägsta
sedan Ottenbyverksamhetens början. Ett kraftigt södergående
sträck arr tornsvalor och äkta svalor observerades und€r ett par
dagar redan i slutet av maj. Egendomligt var tornsvalornas beteende
krällen den 30.7. Vid tillfället blåste sydlig vind (ca 5 m/sek.), och
sikten var nedsatt av markdis. En kallfront närmade sig från sydväst.
Yid l9-tiden uppenbarade sig plötsligt flera hundra tornsvalor och
började jaga lågt över Sälön och udden. Det susade i luften av deras
r-ingar. Icke någon av dem intresserade sig för fyren, vilket eljest
är brukliS så här dags. En halv timme senare frigjorde sig mindre
grupper onr ca i(L och försvann snett, uppåt i sydlig riktning. De
kunde följas ganska länge i kikare. En halvtimme efter solens ned-
gång lämnade sista guppen udden på detta sätt.
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En anmärkningsvärd tornsvalerörelde ägde rum den 14.8., då drygt
6.000 tornsvalor observerades på väg söderut. öland hade sedan
någon dag tillbaka legat i centrum för ett kraftigt högtrycksområde.
Sträcket började redan den 13.8. på eftermiddagen. Med hänsyn
till väderlekssituationen torde här vara fråga om verklig flyttning.

Vid månadsskiftet juli/augusti kunde vid ett par tillfällen samt-
liga i iandet bofasta arter av Lurid,ae utom fjällabb observer&s sam-
tidigt utanför udden, ett, enastående tillfälle att jämföra de olika
arternas fältkännetecken. vad beträffar förekomsten av labb fort-
satte fjolårets kraftiga nedgång av antalet observerade ex.

Under tiden 8.7.-11.8. kontrollerades 84 kärrsnäppor, som för-
setts med ring under tidigare år. Av dessa hade 24 märkts vid Ot-
tenby, och sju vid Norges fågelstation Revtangen nära Stavanger
samt tre vid fågelstationen på Amager nära Köpenhamn. Om man
lägger de tre danska fåglarna till de 24 svenska, vilket torde vara
tillåtet med hänslar till tidigare resultat, får man fram att approxi-
mativt 20 o/o av de i år vid Ottenby passerande gamla kärrsnäpporna
tidigare flyttat utefter den norska kusten. x'örhållandet fångade/
sträckobserverade kärrsnäppor under ovannämnda tidsrymd. var
4.060/26.000, vilket torde betyda att antalet redan tidigare märkta
kärrsnäppor i år vid Ottenby sannolikt var minst 6 å Z gånger
större än det kontrollerade. Omkring en procent av de l<ärrsnäppor
som sträckte över Öland under denna tid skulle alltså ha burit ring
år 1953 i n n a n de nått ner till Ottenby. Av de tidigare Ottenby-
märkta 24 var endast 6 ringmärkta som ung{åglar hösten lg52 och
18 st. eller 75 o/o allbsä äldre än ett år. sträckprovet kan alltså ge en
fingervisning om normala ålderssammansättningen hos de förbi-
sträckande massorna.

under somm&ren kunde vid några tillfällen fåglarnas anpassning till
regelbundet återkommande ljudeffekter studeras. När mistluren
sätter i gång på grund av nedsatt sikt, skrämmes samtliga vid udden
rastande vadare på vingarna. Detta upprepas ett par tre gånger
när ljudet återkommer efter en kortare paus. Sedan, fr. o. m. femte
eller sjätte gången, bryr de sig icke längre om ljudstötarna utan
fortsätter med sina göromål trots att denna signalering i hög grad
måste betraktas som xanitär olägenhet> åtminstone för den tjänst-
görande observatören.

Under året förekom även flera >laviner), som dock icke var så
utpräglade som de under fjolåret observerade.
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Invasioner

Mycket intressant var den rikliga förekomsten av invasionsfåglar.
Korsnäbbar, sannolikt enbart den mindre arten, iakttogs från slutet
av maj i lunden, vilket med hänsyrr till biotopen är anmärkningsvärt.
De första utsträckande konstaterades under sista veckan i juli.
Sträcket pågick sedan något så när iämnt fördelat till observations-
tidens slut. Sammanlagt observerades 300 lämna udden. Vid flera
tillfällen besökte flockarna fyrträdgårdens rönnar, varvid några ex.
fångades i ryssjorna (31 märkta mot endast, två tidigare).

Den 23.9. infann sig plötsligt ett större antal svartmesar vid udden.
Under tiden 23.-26.9. sträckte 290 och märktes 263 ex. Den 24.9.
utförde 250 svartmesar sträckförsök samtidigt. Sedermera konsta-
terades endast sträckförsök och då av ett, mindre antal fåglar. Mot
sammanlagt 24 lidigare märkta kunde under denna höst 313 svart-
mesar förses med ringar.

Den 4.10. anlände en flock på 33 nötskrikor. De försökte sträcka,
men vände och drog sig upp mot lunden. De försökte igen under de
följande dagarna, men iyckades först den 13.10., dä 12 lämnade
udden. Märkta: t7 mot tidigare en. Beträffande antalet sträckande
grönsiskor fortsatte den kontinuerliga ökning som pågått sedan lg50
(då siffran, föll avsevärt efter ett tidigare maximum). Även större
hackspett uppträdde påfallande talrikt, 15 ex. fångades mellan den
1.9. och 13.10., samtliga som väntat ungfåglar. Domherren, som lyst
med sin frånvaro under några år, återfinnes på årets sträcktabell med
190 ex. Slutsumman för bergfink ökades kraftigt jämfört med de båda
föregående'åren. Ovanligt många snöskator sträckte under dagtim-
marna under denna höst; enbart den 21.10. noterades 1.800 ex.
Arten är eljest huvudsakligen nattflyttare. Sidensvansar anlände
redan den 9.10.; de var dock icke fullt så talrika som under.förra året.

Även frånsett invasionsfåglarna uppvisar årets sträcktabell för
vissa arter betydande awikelser jämfört med tidigare år. Ovanligt
höga siffror - som icke nåtts tidigare - erhålles för en del vadare
t. ex. myrspov (1.900, var&v b4l den 19.8.), kärrsnäppa (2g.500) och
brushane (1.140). X'ör några arter noterades däremot ovanligt svagt
sträck. Yisserligen var hösten lg53 utomordentligt mild och därför
har frekvenskurvan för vissa arter säkerligen flyttats fram avsevärt,
så att observationstiden relativt sett upphört tidigare än vanligt.
En del minskningar kan dock icke förklaras på detta sätt. så erhålles
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för sädesärla och hussvala slutsiffror, som är de lägsta som någonsin
erhållits sedan verksamhetens början. Rödstrupig piplärka före-
kommer detta år varken i sträck- eller märkningstabellen. Den har
dock observerats vid några tillfällen i september.

Här bör också sägas några ord beträffande de i sträcktabellen
rikligt förekornmande robestämda andfåglarnar. Vissa dagar före-
kommer s. k. >horisontsträckr. Sjöfåglarna passerar udden på vägen
mot sydväst vid horisontlinjen eller rättare sagt bakom, då de ju
befinner sig en bit upp i lu{ten. Vid mycket goda siktförhållanden
har med hjälp av stationens tubkikare (40 X ) kunnat konstateras
att de passerande flockarna huvudsakligen utgöres av ejder, sjöorre
och svärta. Oftast är dock denna artbestämning omöjlig. Givetvis
innehåller denna siffra även ett mindre antal änder som passerat
udden på nära håll men på grund av nrigon omständighet icke kunnat
bestämmas till arten.

Av någon anledning har fiskgjusen glömts bort i förra årsrapporten.
Den observerades sträckande både 1951 och l9b2 med 27 resp. 3g
exemplar.

Tabell l. Totalsurnma vid Ottenby dapsträckande fåglar
I juni-3l oktober 1953

Endast sådana fåglar har hår medtagits, vilka av observatören iakttagits sträc-
kande ut över havet eller i vissa fall instråckande därifrån, kallat -sträck (minus-
sträck eller instråck), siffrorna år minimisiffror och omfattar endast, dagsträck.
(Totul number ol d'iurnal migrants seen flyi,ng south oaer the sea at ottenby Bird, station
betueen June 7st and' oct. 31st, 1g53. Bi,rd,s anioi,ng oaer the sea lrom the south on
treuersed, migratöont> are listed, with, a minus sign belore the ligure.'S

Kräka, (Coruus corone cornir) .. . .

Råka (C. lrugilegus)
Kaja (C. moned,ukt)
Nötskrika (Garrulus glanilarius) . .

St are (Sturnus uulgaris)
Grönfink (Chloris chloris)
Steglits (Carduelis card,uel,is) ....
Grönsiska (C. sp,inus\
Gråsiska (C. flammea\
Vinterhämpling (C. flauirostri,s) . .
Hämpling (C. cannabina)
Domherre (Pgruhula pyrrhula) . . .
Korsnåbb (Lonia spp.\
Bofink (F ring,illa coelebs)
Bergfink (F. montifringilla) . .. . .
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ex.
Gulsparv (Emberiza cttrinelln\ ... 1.400
Såvsparv (8. schoeniclus) ...... . 220
Lappsparv (Calcarius lapponi,cus) 3
Snösparv (Plectrophenar ni,ualis\ . I
Trädlärka (LuIIula arborea\ ..... 160
Sånglärka (Alaud,a araens,is) ..... 1.210
Berglårka (Eremoph'ila alpestris) . 39
Trådpiplärka (Anthus tri,u,iali,s) 2.800
Ängspiplårka (A. pra.tens.is\ .... 760
Skärpiplärka (A. spi,noletta) ..... 280
Obest. piplärkor lAnthus spp.) . . . 50
Gulärla (Motaci,Ilaflaoa) ........ 72O
Sådesårla (M. alba\ 7.400
Obest. årlor (Motaci,lla spp.) ..... l0
Talgoxe (Pa.nre major) 3

ex.
270
l3

120
L2

47.900
4.900

270
6.500

230
920

9.000
190
300

5.100
12.000



Blåmes (P. caeruleus)

ex.
22

Svartmes (P. ater) 290
Sidensvans(Bombycillagnrrulus). 810
Snöskata (Turrlus pilaris\ .. ... . 1.700
Taltrast (11. ericetorum)
Rödvingetrast (7. musicus) ..... 16
Jårnsparv (Prunella, moilularis) . .

Ladusvala (Hi,rund,u, rusti'ca) .... 2.100
Ilussvala (Delichon urbica) ...... 1.300
Backsvala (Riparia ripctri,a\ .... 5.400
Obest. svalor (Hirund,o, Delichon,

Ri.paria) 60
Obest. småfåglar (Pu.sserines spp.) 870
Tornsvala (Apus ctpus) . . 31.900, - 40
Större hackspett (Denclrocopos

major). ..........i..
Pilgrimsfalk (Falco peregrinus\ . .

4
2

Lärkfalk (8. subbuteo) l0
Stenfalk (?. colum,bardus) ..... 37, - I
Tornfalk (F. tinnunculus) ....... 80
Obest. falkar (Ialco spp.) 4
Fjållvråk (Buteo lagopus) . .. .... 150
Ormvråk (8. buteo) 26
Brun kårrhök (Circus aeru,ginosus\ 18
Ängshök (C. pygargus\ 6
Blå kärrhök (C. cEaneus) 5
Obest,. kärrhöka,r (Circus spp.) . . 5, - I
Sparvhök (Accipi,ter n'isus) ...... 400
GIoda, (Mi.laus mi,Iuus) 2
Bivräk (Pernis apiaorus\ 37
Obest. vråkar (ButeolPernis) . ... 4
Fiskgjuse (Pa.nd,ionhaliaetus) ... 34
Häget (Ardea cinerea) 12
Sångsvan (Cygnus cygnus) . ... .. 155
Knölsvan (C. olor) 35
Grägäs (Anser anser) . 830
Vitkindad gäs (Branta leucopsis) . 27O
Prutgås (8. bern'icla) 210
Obest. gåss (AnserlBro.nta) ..... 700
Gravand (Tad,orna taclorna) ..... 3.530
Gräsand (Anas plotyrhynchos) ... 1.230
Kricka (-4. crecca) . 800
Årta (,4. querrlued,ula) I
Bläsand (4. penelope) . . 12.700
Stiärtand (A. acuta) 2.920
Skedand (4. clypeata'1 420
Brunand (Aythya lerina) ....... 6
Vigg (,4. fuligula) 22
Bergand (A. mari,la\ 26
Knipa (Bucephakl, clangula) ..... 23
Alfågel (Clangukr hllemalis\ ..... 6
Bjder (Somateri,a mollissima) .... 7.420
Sjöorre (Melanitta ni,gra,) ....... 2.470
Svärta (,M. lusca) . 480
Storskrake (Mergus merganser) . . 42
Srnåskrake (M. serrator) 250
Obest. skrakar (Mergus spp.) ... f 30

Obest. andfåglar (Anseriformes

(Small waders
spp.l . 77O

Ljungpipare (Pluui.ali,s apri,caria) 150
I(ustpipare (Pl. squatarola) ..... 500
Tofsvipa (Vanellus aanellusl .... 1.300
Skärflåcka (Recuru'irostrrt aaosetta) f70
Strandskata (Haetrnatopus ostra-

Iegus) . 6.350
Tra,na ((lrus grus) . . 880
Svarttärna (Chl'iilonias ni,ger) ... 52
Skräntårna (Hyd,roprogne tsch;e-

graaa) , .,.........., 32
Kentsk tårna (Stemrt, sond'aicensis) 86
Fisk- och silvertärna (5. hi'runilol

pa,ra.diso,ea\ 4.000
Småtärna (5. albi,lrons) 390
Dvärgmås (Larusminutus) ..... 2S

Skrattmås (L. rid,i,bundus) ...... 6.070
Fiskmås (L. canus) 430
Gråtrut (L. argentatus\ 1.150
Silltrrrt (L. fuscus) 620
I{avstrut (L. ma.r'inus) 29
Obest. måsar (Larus spp.) ...... 260
Labb (Stercorarius parasiticus) .. 2
Tordmule (AIca torda) 4

ex.

18.000
I8
I

78
8I0

2.460
1.900

30
2.640

440
r30
113
290

r.1 10
29.500

280
l6
3l
t8

r.140

90
900

4.090
160
350

1.590

t0
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Märknin$,sarbetet 1953

De i förra årsrapporten omtalade ringbekymren fortsatte tyvärr då
den av föreningen anlitade fabriken icke kunde frambringa erforder-
ligt antal ringar. Genom snabb hjälp från dr Il,. Kunr (Vogelwarte
Radolfzell) kunde en katastrof mot slutet av maj avvärjas. Den
I augusti var det emellertid slut igen. För att icke behöva äventyra
märkningen &v ur fångstsynpunkt, mera säIlsynta arter, beslöts att
fr. o. m. denna dag släppa känsnäpporna omärkta tills ringsituatio-
nen ljusnade igen. Trots att Riksmuseet och återigen Radolfzell
försåg stationen med ytterligare några tusen ringar fick åtskilliga
fåglar släppas utan ring.

Medan man vid Ottenby lyckats bra med fångst av vid udclen
rastande småfåglar och vadare, står märkningsresultaten för and-
fåglar i ingen som helst proportion till förekomsten av dylika. Dessa

omärkta änder har länge varit våra sorgebarn, i synnerhet som man
på jägarehåll är mycket angelägen om att sådan märkning bedrives i
större omfat'tning än hittills. Efter vederbörligt tillstånd utfördes
under våren vissa provgrävningar i Sandvik. Avsikten var att' där
placera några automatiska andfällor. Ganska snart kom man emel-
lertid underfund med att markens beskaffenhet gjorde företaget
större än man från början hade räknat med, och att det väsentligt
översteg föreningens förmåga. Under tiden hade J. McNer,r,v och
D. D. Fer-coNnn publicerat en metod i rThe EmuD, med vilken de i
närheten av Melbourne på knappt 2 månader fångat över 5.000 änder
för ringmärkning. Stationskommittdn beslöt då att tillsvidare avstå
från grävningen och att försöka med denna metod. Fem fällor av
den typ som med så stor framgång använts i Australien placerades i
början av juli på sandrevlarna utanför Sandvik, men dessvärre fång-
ades icke en enda fullvuxen and i dem, trots att det fanns rikligt med
änder runt omkring. Änderna, som skulle betas in, hade tydligen gott
om föda på annat håll.

För att övergå till årets resultat märktes under 1953 13.988 fåglar,
så att totalsumman nu överstiger ?7.000, fördelade på 157 arter.
1.966 kårrsnäppor, 283 kungsfåglar, 34 rödstjärtar och 8 lövsångare
släpptes utan ring på grund av ringbrist. X'ångstsiffran uppgick
således till 16.279, några hundra i boet märkta (företrädesvis hus-
svalor) inbegripna. Över hålften utgjordes av vadare, vilket tydligt
visar att deras numerär nere vid udden var större än någonsin tidi-
gare. Detta berodde icke enbart på att antalet flyttande vadare var
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större än vanligt utan även på optimala näringsbetingelser inom
fångstområdet. En tångrevel av just, den rätta förruttnelsegraden
sträckte sig från udden över till Salöns Sydspets med en lagun innan-
för. Eristalis-larver förekom i aldrig sinande mängder. Då larverna
uppträdde på skiftande djup kunde fåglar med olika näbblängd söka
föda intill varandr&, varför ovanligt många arter trängdes på en
relativt liten yta. fcke mindre än 7l myrspovar märktes mqt sam-
manlagt 25 tidigare. Totalsumman för brushane 447 ex. (t. o. m.
f 952) ökades med 100 oÄ. Fjolårets förnämliga resultat för små-
snäppa förbättrades avsevärt: 128 märktes, av vilka de flesta som
vanligt utgjordes av ungfåglar. När de mindre ringarna började
Lryta, placerades några fällor på djupare vatten, vilket gav till
resultat att 20 svartsnäppor infångades mot en enda tidigare. Märk-
ligt var även att ett större antal strandskator, både gamla och yngre,
kunde fångas i vadarfallorna, vilket eljest endast skett undantagsvis.

Bland icke-vadare må särskilt framhävas årssumman för rödhake,
2.055 mårkta exemplar. Därmed överträffades t. o. m. fjolårets

Fig. 2, Småfågelryssjan rrBergmanr. Foto: Lonxast LuNonolu. (Trap lor passerine
birds at Ottenby.)
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notering. Större delen av dessa fångades under höststräcket, medan
t. ex. röCstjårt och flera sångare av märkningsresultatet att döma
upptrådde mera talrikt på våren än på hösten. Bland mera sällan
fångade arter, som icke behandlats tidigare i clenna rapport, bör
särskilt nämnas gräshoppsångare (3), pärluggla (1) och hornuggla
(15 mot tidigare sammanlagt l2).

Tabell 2. Vid Ottenby märkta fåglar

(Bircls ringed, at Ottenby\

Art
(Species)

Antal märkta
193?-1952

(Number ringed
1937-1952)

Märkta i I'r958 I lotål' I Återtyno
t n i,rca 

l, r.i!]nn.rl<Recou",ks\1e53) l' I

Kräka (Coraus corone)

Kaja (C. moned.ula,\

Skata (Pa'ca pi,ca\ .

Nötkråka (Nucifraga caruoc&tactes ..
Nötskrika (Garrulu.s gla,nd,arius) ....
Slare (Sturnus oulgoris\
Stenkrråck (Coccothrau,stes coccothra

ustes) .

Grön{ink (Chloris chloris\
Steglits (Card,uelis cord,uelis)

Grönsiska (C. sp'inus)

Gråsiska (C. flammeo)
Vinterhämpling (C. flauirostris\ ....
Håmpling (C. cannabi,na) ..........
Domlrerre (Pyrrhula pyrrhula) .....
Rosenfink (Carpodacus eryth.rinus) . .

Mindre korsnäbb (Lorcia curai,rostrul
Bofink (F r itt gilla coelebs)

Bergfink (F. nrontilri.ngillal . .......
Gulsparv (Ember'izu ci.tri.nellu) .. . ...
Ortolansparv (8. hortulana)
Yidesparv (8. rustica\
Såvsparr. (8. schoeniclus) ..........
Lappsparv (Ca.Ico,rius la,pporr,icus) . .

Snösparv (Plectrophenan nioalis) . ..
Gråsparv (Passer dontesticus) ... . ..
Pilfink (P. nLon.tanus)

Trådlärka (Lullula a.rborea)

Sånglårka (Aktud.a aruensts)
Berglårka (Eremophilo, alpestris) . . .

I
I
I
2

I
2.594

t7
365

I
I
I
2

l8
2.959

I
23r
l9

778
47

l3

219
I

33

615
I70

].088
34

1

lit3
I
I

93

I
85

2

I

4l

I
r91

18

636

39

10

205
225

2

462
ll5
962

2I
I

127

I
I

92

l9
I

76

2

;
1

t.1,2

8

2S

24

I
3l

153

55

126

t3

Iri

I

I

6

6

2

2

tt

I

4
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TabeII 2 forts.

Art
(Spectes)

Antal märkta
1937 tS52

(Number ri,ngerl,

193t 1952)

Märkta
1953

(Rtnsed,

19ö3)

I t"t,,- i ar".iu.a

l,tilTT-, 
( Recoueri'es)

Trädpiplärka (Anthus triuialis) .....
Ängspiplårka (A. pratensis)

Rödstrupig piplärka (4. cerainus) . .

Skärpiplärka (4. spinoletta)
Gulärla (Motacilla flaaa) .

Sädesärla (M. alba)
Trådkrypare (Certhia lamiliaris) . . .

Talgoxe (Parus nnjor)
Blåmes (P. caeruleus)
Svartmes (P. ater)
Itrntita (P. palustris\
Talltita (P. atricapillus) ...........
Stjårtmes (Aegithalus caudatus) ....
\rarfågel (Lu,nius eucubi,tor)

Törnskata (L. collurio)
Sidensvans (Bonfiyci,Ila garrulus) . . .

Grå flugsnappare (Muscicapa striate
Svartvit flugsnappare (M. hypoleuca
Halsbandsflugsnappare (M. albicollis
Liten flugsnappare (M. parua) . . . .i.
Kungsfågel (Regulus regulus) ......
Gransångare (Phglloscopus collybita
Lövsångare (Ph. trochilus)
Grönsångare (Ph. sib,ilatrin) ......
Gråshoppsångare (Locustella naet:ia
Trastsångare (Acrocephalus arunilina,-

ceus) . .

Rörsångare (A, scirpaceus) ........
I{årrsångare (A. palustri.s)
Sävsångare (A. schoenobaenus) . . ...
Hårmsångare (Hippola'is i,cterina) . .

Hökfårgad sångare (Sglai,a nisori,a) .

Trådgårdssånga,re (5. bori,n)

Svarthätta (5. atricapi,lla) .........
Törnsångare (5. communis)
Ärtsångare (5. curntco)
Snöskata (Turd.us pilari,s)
Dubbeltrast (7. uisciuorus)
Taltrast (7. ericetorum) ...........
Rödvingetrast (7. musi,cus)

84

664

173

l. I36
928

4.478
92

3II
396

24

I
I

59

35

94L
t3

657

948

ll

1.026

183

3.508
37L

5

47

I
129
276

36

590
3t2

t.124,
l.85tt

8

722

57

t6

25

48

496

l8
l5
28

313

I
lIl

9l
130

i)

r3
54

821

57

;
l3
46

I
r05
5I

203
208

I
I

t75

107

680

173

t. I6l
976

4.971
t10
326

424

I
I

59

44
t.052

l3
748

r.078
II

1.039

4.329
428

8

56

l-
142

695

363

1.327

2.062
l6

8

897

80

5

2

8

b

21

4

I

I
2

t
5

I

1

;
3

q

2

6

4

I
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Tabell 2 forts.

Art
lgpeciea)

Antal märktå
1937-1952

(Nunber finged,
1937-1952

luiirktå
1953

(Ringed
1953)

j t*t' I rt""i*o

l,':å?T.,| 
(Recoueri' B)

Ringtrast (7. torqtatusl
I(oltrast (T. merula)
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe\ ...
Buskskvätta (Saricolo rubetra) ..,. .

Rödstjärb (Phoenicurus phoen'icurus.

Svari rödstjätt (Ph. ochruros) .....
Näktergal (Luscini,a luscini.a) ......
Blåhake (L. saeci,ca)

Rödhake (Erithacus rubecula,) ......
Järnsparv (Prunella modularis) ....
Gärdsmyg (Trogl,od,gtes troglodgtes) . .

Ladusvala (Hirund,o rustica)
Ifussvala (Delichon urbica) .

Backsvala (Ripario ripario)
Tornsvala (Apus ctpus\

Nattskärra (Capr,imulgus europ&eug

Härfågel (Upupa epops) .

I(ungsfiskare (Alced,o atthis) ... . ...
Gröngöling (Picus airi.dis)
Större lrackspett, (Dendrocopos maior
Mindre hackspett (D. minor) .....,
Göktyta (Jynr torquillal .... ......
Gö!'r (Cuculus canorus)
Pårluggla (Aegolius funereus) ......
Hornuggla (Asöo otus)
Kattuggla (Stri.r aluco)
Lårkfalk (Ialco subbuteo) ..........
StenJalk (F. columbarints) .........
Tornfalk (F, tinnuncul,uo) .........
X'jällvråk (Buteo lagopus) ..........
Duvhök (Accipiter gentilis\
Sparvhök (4. ni,sus)
Gravand (Tad,orna tad,orna\
Gräsand (Anas plath,yrhyncos) ......
I(ricka (4. crecca)

.Ltta (A. querquedula)

Stjärtand (A. a,cuta)

Skedand (4. clypeata)
Bergand (Aythua m,aril,a)

Ejder (Somater,ta mollissima) .......

64

I
69

i,ss
68

q ?to

22

63

34

t.l /o

36

252

16
3.599

I
768

33

I
I

t4
53

a,

54
t7

3

t2
I

6

l3
3

I
137

r36
tö5

6

5l
4l
28

297

I
t5
t0
t5

505

5

t2
I

2.055
15

7l
I

459

I
j
4

l5

t8
o

I

:
,
I

;
44
l8
ll

2

84

309

83

3.234

ta)

JO

9.83 I
5I

323

77

4.058
I

39

I
I

l8
68

2

72

l9
4

I
3

8

t4

t
u6
180

I73
34

6

DI

41

28

925

J

I
I

I

öa

";
;
I

2

;
4
8

1

1

29

6
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llabell, 2 forts.

Ärt
(Species)

Antal märkta I *o.u* I l

,ii-liii l-inur'' I rot'al' lÅte"r'na

" ;'Y : ; ;:';' l' i;;:;' l'';åT'T-' l 

( R ec o ui r ie s)

Svärta, (Melanita fusca)
Storlom (Colgm.bu.s arcticus\
Ringduva (Columha palumbus) .. . ..
Skogsduva (C. oenas)

MSrrspov (Itimoso lapponica)
Storspov (Numenius arquata) .....,
Småspov (N. phneopus)
Morkulla (Scolopar rusticola,) ......
Enkelbeckasin (Capella gal,Iinago) . .

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes mini,-
m'us) ..

Smalnåbbad simsnäppa (

lobatus)
Roskarl (Arenari,a i,nterpres)
I{ustsnåppa (Calid.ris canutus) .....
I(ärrsnäppa (C. alpina)
Spovsnäppa (C. ferrugi,nea) ........
Småsnäppa (C. minuta)
Mosnäppa (C. temminckii) .........
Skårsnäppa (C. mari.tima)
Sandlöpare (C. alba)
Brushane (Philomachus pugnaa) . ...
Myrsnäppa (L'imicola falcinellus) . . .

Tereksnäppa (Xenus cinereus) . .. . .

Drillsnäppa (Tri,nga hgpoleucos) .. . .

Grönbena (T, glareotra)

Skogssnäppa (7. ochropus)
Rödbena (7. totamts'1

Svartsnäppa (T. erythropus) .......
Gluttsnäppa (7. nebularia)
Störro strandp ip arc (C har ad,r iu s

aÅa) .._.

llindre strandpipare (Ch. dubius) ...
Ljnngpipare (Pluttial,is apri,caria) . . .

I(ustpipare (P. spnta,rola) ........
Tofsvipa (V anellu* oonellus)
Skärfläcka (Recunirostra aaosetto,) ..
Strandskata (Eaematopus ostrd,egus) .

Trana (Grus grus) ..
Fisktärna (Sterna hirundo)

96

l0
I

25
t8
I
I

2t

D

I
2t5
294

rt.723
597

242

208
I
6

447
86

I
502

1.885

T2

768

1

I

730
5

I
3

178

156

51

I
I

7l
o

;
I

1

129

248
3.508

329
128

6

446
I3

ol
580

3

541

:

198

I

I
40

6

68

I

96

I
l0
2

96

2t
I
I

6

q

344
542

L5.2Bl
s26
370

20s
I
I

893

99

I
559

2.465
l5

r.309

': 2l
I

928

6

I
4

218
l3

224

I
5l

ö

t2
206
l0
3

;
I

l0
47

6

,
I

J

l8

;
I
2
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TabeII 2 forts.

Art
(Speci,es)

Antal märkta
1937-1952

(Number ri,nged
1937-1952)

Miirkta
1953

(Rinsed
1953)

I t"o" I -rt",ir.o
l..r;åTä,,, I 

(Reco De t ie I )

Silvortårna (5. parod,'isaeo) ........
Skrattmås (Larus rid,ibunrlus\ .... ..
Fiskmås (L. canus)

Gråtrut (L. orgentat.us) ............
Silltrut (L. luscus\
Ifavstrut (L. m,ctri.nus)

[iillgrissla (Uria aalge)

Kornknan (Cren crer)
Småfläckig sumphöna (Porzanz por-

zanct) . .

Vattenrall (RaIIus aquaticus) .......
Rörhöna (llalli,nula. chktropus) .....
Rapphöna (Perd.ix perdi.r) .

89

339

535

J

I
o

I
I

t2
q

Il8

I
I

I
97

348

546

3

I
I
I
I

+

I6
8

ID

2

I

3

l4
2

r27

Törnsångare (Sylaia communis) . . O,e /.
R,ödhake (Eritlncrrc rt^rbecula\ . . . O,4 yo

Rödstjårt (Ph. plnenicurus) .. . . . 03 %
Ärtsångare (Sgluia curruca) ..... 0,2 yo

Törnskata (Lanitrs collurio) ..... O,z o/o

Lövsångare \Phylloscopus trochi'Ius\ 0't lo
Kungsfågel (R, regulus\ 0'o Yo

summa lb7 arterl oa.er: I ra.sss I zt.z+o I nzz

Äterfynd

Fram till den 1.2.54 inrapporterades 184 nya, återfynd, varmed
totalsumman överstiger 1.000. Hur många, av de vid Ottenby märkta
fåglarna får man alltså rhöra av igenD i form av återfynd? Det kan
vi nu ange tämligen noga, åtminstone för de arter, som märkts i fler
än 1.000 exemplar. Om man bortser från hussvalan (Delichon wbica),
där kontroller på häckplatsen drivit upp återfynden till 6,8 o/o, et
siffrorna följande.

Rödbena (Tri,ngo tolanus) ....... 2,7 yo

Grönbena (7. glareola) . . . \g yo

State (Sturnus t:ulgorås) .. 1,4 yo

I(ärrsnåppa (Calöilris alpino,) .... 1,3 y"

Skärpiplårka (Anthus spi,noletta) . O,7 y.
Gulsparv (Emberizct, ci,trinella) . . . 0,6 oÄ

Sädesärla (Motacilla albal ....... 0,5'Ä
Svartvit flugsnapparo (Musci,capa

hypoleuca) .... 0,5 %

Det är uppenbart att återfynden ökar med {åglarnas storlek. X'ör
vissa ånder och rovfåglar uppgår de till mellan l0 och 20 %.

Av årets återfynd torde de båda gulärlefyrden vara de mest värde-
fulla. Bägge fåglarna får anses ha omkommit i vinterkvarteret.
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Fig. 3. En av de 7I myrspovar som mårktes under 1g53. X'oto: SvnN Grr,r-sÄron.
(In 1953, 77 bar-tai,Ied, goilwits, Limosa lapponica, were ringecl at Ottenby.)

Rapportören av l{igeriafyndet skriver bl. a.: rThe bird was yellow
breasted with brou'n'wing and tail feathers and I imagine was &

'Yellow wagtail'. A fairly large number of these birds can be seen
at this time of the year here in the Ikeja area together with others
of the same type, appearance and size but which have black and
white feathers.>

Även i år utfördes ett större antal kontroller i hussvalekolonien på
Ottenby gård. Där fångades även en hussvala som icke märkts i
denna koloni eller i närheten härav utan som ung i. Långviksmon,
\'ästernorrlands län (1951), tydligen ett fall av heåortsby'te. Att
döma av vad som hittills framkommit genom märkningen tycks
hussvalan nå sin maximala ålder vid 5 år. Medellivslängden är
giretvis avsevärt kortare. Vidare inkom två återfynd av hornuggla
(stationens första) samt y-tterligare ett av törnskata (grekiska öarna)
och ar småsnäppa,, denna gång från ftaHen. Även av flera andra
yadare gjordes värdefulla återfy'nd. Bl. a. har av de 52 under året
inrapporterade kärrsnäppefynden fem fåglar märkts så tidigt som
1948. Detsamma gäller för en kustsnäppa. Bland långväga resenärer
kan nämnas en hämpling som dödades i närheten av Barcelona, en
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taltrast från nordafrikanska kusten samt en kricka som sköts vid
Venedig och en &nnan vid den för sitt fågelskytte ökända lagunen
Albufera söder om Valencia. Beträffande ejdern SO f 38 meddelade
rapportören att, sammanlagt ca 15 ejdrar hittades döda eller döende,
vilka utom den märkta samtliga utgjordes ay CC. Några av dem
var nedoljade. För första gången inrapporterades en Ottenby-röd-
bena från Italien, vilket med häns5m till tidigare resultat är anmärk-
ningsvärt (jfr återfyndskartan på sid. 73). Slutligen kontrollerades
fyra silvertärnor på häckplatsen nära fågelstationen.

Nya återfynd
(New recoueri,es)

h: med visshet häckande eller klåckt vid Ottenby. (Breeiling or hntched at Ottenbg.)
g: genomflyttaro, härkomst okänd. (Passage migro'nt.)
Ringnummer i kursi,u stil anger att ringen irxänts tillsammans med rapporton.
(Rdng numbers in'i,talics means that the ri'ng h,aa been returned, together u:ith the inlorma-
tion on the recoaerg).

S t are (Sturnus aulgari,s)

YO 336f 24.6.50. juv. g. - funnen död, B,ye, Sussex, England, 5.4.53.
Yo 53e1 26.5.51. juv. n. - 'oi;lå:,".r?älrååf."nam, 

Norfolk, Eng-

vo 5556 12.6.5r. juv. 
" - läTff$i.";Jil3.#l"tyrånga, 

ÖIand, (ca.

YO 5708 30.6.51. jur'.

YO 5969 17.7.51. jur'.

t-O 6232 28.7.51. juv.

501194 29.5.53. juv.

501584 6.7.53. jur'.

501980 16.7.53. juv.

g. - funnen död (rester), Goxhill, Linconshire,
England, 5.53.

g. - fulnen död, Resmo, öland (ca 40 km N),
r3.8.53.

g. - funnen död, Färjestaden, Öla,nd (50 km N),
27.3.53.

h. - fångad, Beornem, Våstflandern, Belgien,
rt.ll.53.

g. - fÅngad, Breedene, Våsöflandern, Belgien,
10.53.

g. - fångad, Breedene, Våistflandern, Belgien,
I0.53.

G r ö n s i sk a (Carduzlis epinus)

zAS 1613 23.9.52. g. - skjuten, Yoltaggio (Alessandria), Piemonte,
Italien 2.12.53.

H å m p L i n g (CardueIi,s oannabina)

ZOE 3725 18.4.52. ad. Q h? - kontrollerad, Ottenby, 13.5.53.
ZAE 3803 7.6.52. ad.Q h? - kontrollerad, Ottenby, 21.6.53.
ZAE 4219 9.7.52. juv. h? - skjuten, Caneö de Mar, Barcolona, Spanien,

ca 25.10.52.

S å n g I ät k a (Alaul.o araensi,s)

ZAH 6839 31.7.52. juv. h? - kontrollerad, Ottenby, 10.7.53.
ZAS f436 L6.9.52. h? - kontrollerad, Ottenby, 7.7.53.
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Ä n g s p i p I å r k a. (Anthus pratensi's)

ZAS 1518 21.9.52. g. - funnen skadad, Brattfors, Våsterbottens
län (ca 960 km NNE) errl. medd. dat.
d. r0.r0.53.

G tr I ä r Lo, (Moto,eilla llaua)
100121 10.8.52. g. - dödad, nära Sunyani, Ashanti, Guldkusten'

Väst&frika, 14.11.52.
(D) 951971 18.8.52. g. - skjuten, 18 km N Lagos, Nigeria, Väst-

afrika, I7.L2.52.

S ä d e s ä r I a, (Xlotacilla alba\

ZOD 9ö72 28.8.51. juv. g. - funnen döende, nära Ankarsrum, Kalmar
lån (165 km N), 30.4.53.

Talgoxe (Parus maior)
(R) S 14815 20.10.53. jur'. g. - funnen död, Gårdby (47 km NNItr), enl.

medd. dat, 9.1.54.

T ö r n s k aL a (La,nius colluri,o)
Z-\S 770 10.9.52. juv. g. - fångad, ön I{imolos (Kykladerna), Grek-

land, 8.53.

Taltr lsl (Turdus ericetorum,\

YO 6754 6.10.51. g. - skjuten?, nära Philippeville, Constatine,
Algeriet, Nordafrika 3.53.

K o I t r a,s t (Turd,us merula)
yO 6808 27.10.51. juv? g. - funnen död, Hamburg, Tyskland, 8.12.53,

R ö d s t j ä r t (Phoeni,curus phoen'icurus)

ZOD 9001 12.9.50. g. - kontrollerad, lVolfsburg, Niedersachsen,
Tyskland, 29.4.53.

ZOE 5366 23.5.52. ad. Q g. - funnen, La, Ciotat, Bouches-du-Rhöne,
Frankrike, 29.4.53.

{R) K 26637 2.9.53. 9 g. - kontrollerad, Sandwich, Kent, England,
r5.9.53.

Z\T 555 21.9.53. j.,v.C g. - dödad, Asso (Como), Lombardia, Italien,
2. I 1.53.

Rödh ake (Erithacus t'ubecula)

ZOE l98l I.10.51. g. - skjuten, nära Cannes, Alpes-Mar., Frank-
rike, 20.12.52.

ZOE 2483 11.10.51, g. - funnen, Casteljaloux, Let-et-Garonne,
Frankrike, ca 25.2.53. -.

Z^{S 1753 25.9.52. g. - funnen död, Feugarolles, Lot-et-Gar.,
Frankrike, 29.12.52.

Z-{S 1895 29.9.52. g. - funnen död, nära Krausnick, Kr. Liibben,
Tyskland, 11.4.53.

Z-\P 2131 13.10.52. g. - kontrollerad, Dornbirn, Vorarlberg, öster-
rike, ca 5.1.53.

Z-\P 2688 20.L0.52. g. - fångad, Camporosso, Liguria, Italien,
19.12.52.

(R) I{ 160313 3.5.53. ad. g. - funnen död, Sääksmåki, Tavastehus lån,
Finland,31.f0.53.

(R) ,S 11578 17.10.53. S. funnen död, Bremen, Tyskland, 5.11.53.
(R) S 1,1692 18.f0.53. g. - liontrollerad, Diisseldorf, Nordrhein-

Westf., Tyskland, 20.12.53.

69



IIussvaIa (Deli.chon urbica)
kontrollorad, Ottentry, h. 9.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 25.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 22.6.50., f0.753.
kontrollerad, Ottenby, h. 9.6.51., 2.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 4.7.52., 29.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 7.7.52., funnen

död, 4 km NE, 4.7.
irt.

kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 7.7.53,
kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 26.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 2.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 9.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 25.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.
kontrollerad, Otöenby, h. 3.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 3.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 3.7.53.
kontrollerad, Ottenby, h. 29.6.53.

ZO
zoa
zoa
zoA
ZOB
zoD
zoD
zoD
zoD
ZOD

ZOD
zoD
zoD
ZAE
ZAF,
ZAE
ZAE
ZAE
ZAE
ZAE
ZAB
ZAE
ZAE
ZAE
ZAE
ZAE
ZAE

TO

TO

xo

UO

xo

Juv.
ad.
ad.
j rr...

jo.'.
j.t.r.
j.tt.
jot.
jo.'.

j o.'.

i".
Juv'

ad.
jot.
i".
Juv.jot.
jorr.
j,rrr.
j...''
jur"
j','v.
jrt'

6709 8.7.rt8.
3875 14.6.49.
3876 14.6.49.
5027 t5.7.49.
8615 8.7.50.
Ttgt 5.7.51.
725t 6.7.5r.
7254, 6.7.51.
7330 6.7.51.
7377 6.7.5t.

7395 6.7.5r.
7420 8.7.51.
7766 t1.7.51.
3976 7.7.52.
3986 7.7 .52.
3987 7.7.52.
4002 7.7 .52.
4008 7.7.52.
4027 7.7.52.
4048 7.7.52.
4t20 8.7.52.
41139 8.7.52.
4t42 8.7.52.
4t73 9.7.52.
41183 9.7.52.
4t87 5.7.52.
4195 9.7.52.

125

269

308

7.9.53.

1090 25.8.52.

507 5.8.53.

234 15.7.53.

Juv.

Oo

Oo

Gravand

II o rnu g g I a (Asi,o otus)

ad. g. - funnen, Ribdrac, Dordogne, Frankrike, enl.
medd. dat. 1.2.53.

g. - funnen död, Billerbeck, Nordrhein-Westf.,
Tyskland, 6.10.59.

S p a r v h ök (Accipi,ter ni,sus)
juv. C g. - funnen död, ca 20 km NW Sternberk,

Morava, Tjeckoslovakiery 27.11.52.

- skjuten?, Ayeö (ca 20 km S Marmande),
Lot-et-Gar., Frankrike, 4.12.52.

- skjuten, nära Ansbach, Bayern, Tyskland,
r8.9.53.

(To,rlorna ta.d,orna)

h. - funnen död, Elbemlnningen mittemot
Cuxhaven, Schlesw.-Holstein, Tyskland,
2.5.53.

Grä s a n d (Anas platgrhynchos)
109 21.6.50. pull. h. - skjuten, Gräsgård, ölånd (II km NE),

15.1 1.52.

Kricka (Anas arecca)

Il07 3.f0.52. g. - skjuten, lagunen Albufera, Yalencia, Spa-
nien, 13.3.53.



ao

UO

so

so 109

SO I38

so 152

so 1ö6

so 1s7

1210 3.9.53.

1219 9.10.53.

g. - dödad, lagunen Veneta (Venedig), Veneto,
Italien, 6. I 2.53.

g. * skjuten, Mörke (ca 20 km NE Århus), Jyl-
land, Danmark, 22.10.53.

E j d e r (Somateri,a, mollissi,ma)
13.6.49. ad. Q h. - fastnat i nåt utanför södra öland, ca,

5.8.53.
9.7.51. pull. h. - skjuten, Lyö (nåra Fåborg - Fyn), Dan-

mark, 28.10.53.
funnen döende (Q), Hallig Norderoog,

Nordfrisiska öarna, Tyskland, f 6.9.53.
skjuten, S Broager (Flensborg fjord), Sön-

derjylland, Danmark, 24.10.53.
skjuten, utanför Halk-Hoved (ca 15 km

ESE Haderslev), L:a BäIt, Danmark,
29.10.53.

23.7.53. pull. h. - skjuten, N ön AIs, Sönderjylland, Dan-
mark, 23.10.53.

R, o sk a,rl (Arenari,a interpres)
10.8.53. juv. g. - skjutennåraSt.Nazaire,Loire-Inf.,Frank-

rike, 24.8.53.

K u s t s n äp p a (Calid,ri,s canutusl

YE 9323

YO 1619

ö04156

50.4449

504518

ö0.4830

4.9.51. juv. h. -
22.7.53. pull. h. -
22.7.53. pull. h. -

27.8.48.

23.8.53. juv.

30.8.53. juv.

31.8.53. juv.

2.9.53. juv.

5.9.48.
t 1.9.48.
17.9.48.
7.10.418.
31.7.49. ad.

3.8,49.

3.8.r19. ad.

4.8.49. ad.
15.8.49. ad,
15.8.49. ad.
22.7.50. ad.
29.7.50. ad.
23.9.50. ad.
20.7.51. ad.
20.7.51. ad.

zo

zoa
zoa
zoA
zoA
ZOA

6077

187
100 1
167 8
2668
5299

I( ä r r snäp p & (Calid,ris atrpi,na)
28.6.48. juv. h? - dödad, nåra fyren Coubro, Charente-lfar.,

Frankrike, 2.3.53.

g, - skjuten?, nåra Dunkerque, Frankrike,
Irt.5.53.

g. - skjuten, Saltholm, (öresund), Danmark,
7.9.53.

g. - skjuten, Oistreham, Calvados, Frankriko,
13.9.53.

g. - skjuten, Armö Fjord (nära Vordingborg),
Sja,elland, Danmark, 5.9.53.

g. - skjuten, Torehuse (L:a Bält), Danmark,
72.9.53.

g. - kontrollerad, Otfenby, 1.8.53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 15.7.53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 2.8.58.
g. - kontrollerad, Ottenby, €8.7.53.
g. - skjuten, vid Jever, Oldenburg, Tyskland,

ca, 25.9.52.
g. - 7 km NW Steenbergen, Noordbrabant,

Holland, 15.1.53.
g, - fumen, Chiclana de la Frontera (12 km

SE Cadiz), Spanien, 3.12.53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 21.7.53,
g. - kontrollerad, Ottenby, 20.7.53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 15.7.53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 2.8,53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 9.8.53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 8.7.53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 25.7,53.
g. - kontrollerad, Ottenby, 1.8.53.

zo{ 6629

zoa 7238

zoa 7281
zoA 8,358
zoA 8407
zoB 9141
zoB 9320
zoD 3582
zoD 7888
zoD 7924
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zoD
zoD

zoD
vo
ZAH

ZAH

ZAH

ZR
ZR"

8011
83 l6

8102
7419
9779

9848

6677

2146
29 l0

21.7.5t.
23.7.51.

2.8.51.

27 .7.52.

27.7.52.

29.7.52.

1.8.52.
l 8.52.

1.8.52.
15.8.52.
17.8.52.

t7.8.52.
t7.8.52.
I 8.8.52.
25.8.52.
25.8.52.
30.8.52.
30.8.52.
3t.8.52.

5.9.52.

24.7.53.

30.7.53.

14.8.53.
I 7.8.53.
26.8.53.

27.8.53.

29.8.53.
1.9.53.

2.9.53.

2.9.53.

2.9.53.

3.9.53.

I 3.9.53.

26.5.53.

ad. c.
ad. g'

kontrollerad, Ottenby, 5.8.53.
skjuten?, St. Pol-de-L6on, Finistöre, Frank-

rike, 20.12.52.
kontrollerad, Ottenby, 4.8.53.
kontrollerad, Ottenby, f 9.7.53.
dödad, La Camargue, Gard, Frankrike,

4. r.53.
skjuten?, l'Aiguillon-sur-Mer, Vend6e,

X'rankrike, 4.1.53.
skjuten, nåra Söte, Hdrault, Frankrike,

J. J. U'.

kontrollerad, Ottenby, 2.8.53.
funnen, Dol-de-Bretagne (ca 30 km SE

St. Malo, Ille-et-Vil., Frankrike, ca
25.3.53.

kontrollerad, Ottenby, 3.8.53.
kontrollerad, Ottenby, 18.7.53.
skjuten?, St. Pol-de-L6on, Finistöre, Frank-

fike, 20.12.52.
kontrollerad, Ottenby, 14.7.53.
kontrollerad, Ottenby, 2.8.53.
kontrollerad, Ottenby, f 9.7.53.
kontrollerad, Ottenby, 21.7.53.
kontrollerad, Ottenby, 10.8.53.
kontrollerad, Ottenby, 5.8.53.
dödad, Triaize, Vend6e, Frankrike, 15.11.52
dödad nära Lorient, Morbihan, Frankrike,

r9. r2.53.
skjuten, Champagne-1es-Marais, Vend6e,

Frankrike, 10.12.52.
dödad, Venedig, Veneto, Italien, 27.5.53.
skjuten?, Ile d'Ol6ron, Char.-Mar., Frank-

rike, 28.11.53.
skjuten?, Pointe-aux-Ilerbes (Champ.-les-

Marais), Vend6e, Frankrike, 23.9.53.
kontrollerad, Amager, Danmark, 15.8.53.
kontrollerad, Amager, Danmark, 20.8.53.
kontr., Ottenby, 2.9.53.; skjuten, Höjer,

Sönderjylland, Danmark, I 1.9.53.
dödad, nära Torsminde, Jylland, Danmark,

2. t 1.53.
dödad, Rom, Lazio, Italien, 8.11.53.
funnen utmattad nära Kiel, Schlesw.-

Holstein, Tyskland, 10.9.53. (slåppt
d.21.9.53.)

kontrollerad, Amager, Danmark, 5.9.53.,
skjuten nära Amager, 9.9.53.

skjuten, Seden Strand (Odense Fjord),
Fyn, Danmark, 22.9.53.

skjuten, Eskildsör (R,oskilde Fjord), Sjael-
land, Danmark, 6.9.53.

skjuten, Stavns Fjord, Samsö, Danmark,
1.10.53.

skjuten, 12 km E Tisted, Jylland, Dan-
mark, ca 5.f0.53.

ad.
ad.
ad.

ad-

zv 7458
zAL 2734

5002r7

(R)

500245
500297
500540
500772
500783
50082r
500827
5009 18

883540

50331 I
503498

54149

503863
503935
504249

504280

504310
504619

504706

504745

504767

504927

z{x 6439

ad. c.

ad. g'
ad. c.

ad. g.
ad. g.
jot. g.

j*t. g.
jo.'. c.jo.'. g.
jo... g.
jo.t. g.
jo.'. g.
jo... g.
jot' c.

ad. c.
ad' g'

ad. g.

ad' c.jo"'. g.
jo-'. g.

jut'. g'

j,'t. g.
jo... g.

jo.'. g.

juv. g.

joo-. c.

jo-'. c.

juv. c.

jot'. g.505168 - skjuten?, L'Aiquillon-sur-Mer, \rend6e,
Frankrike 13.12.53.
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(R)1{

vo
YO

YO

ZAX

YO

ZAP
ZAP

ZAX
zAx
zAx

ZAX
ZAX

ZAX

504r06
504107

26659

7242
504010

504079

504632

.1725
504034

457 5
503584

7 t77
7246

4969
504231
504856

Brushano
4314 29.7.50. ad. sl C.
4706 2.9.50. C g.

Spovsnäppa,
22.8.53. juv. C. -
22.8.53. juv. C. -

Srnåsnäppa
2.9.53. juv. C. -

20.7.52. juv. J g. -2r.8.53. ad. Q C. -
22.8.53. juv. Q C. -

1.9.53. juv. ? g. -

Drilisnäppa
9.8.53. juv, g. -22.8.53. juv. g. -

(C alid.ris I errug inea\
skjuten?, Il,ue, Somrne, Frankrike, 6.9.53.
skjuten, nära Naestved, Sjaelland, Dan-

mark, 30.8.53.

(C ali,rlri,s rni,nuta)
dödad, Turin, Piemonte, Italien, 17.9.53.

{Plr,i,lomachus pugnnr)
skjuten, Caserta, Campania, Italien, 1.3.53.
skjuten, Comacchio, Emilia, Ita,lien,

14.3.53.
skjuten, Bologna, Emilia, Italien, f5.3.53.
skjuten?, La Brosso (nära Malesherbes),

Loiret, Frankrike, 20.9.53.
skjuten, Sassoferrato (Ancona), Marche,

Italien, 13.9.53.
skjuten?, St. Bouizo (ca 50 km NE Bour-

ges), Cher, }-rankrike, 21.9.53.

(I'ri,nga, hy poleucos)

dödad, Viterb o, La,zio, Italien, 23.8.53.
dödad, 30 km S Paris, Frankrike, ca

25.9.53.

4818 2.8.53. jur'.
4858 4.8.53. juv.
4883 5.8.53. juv.

4772 10.8.53. juv.
4785 11.8.53. juv.

3.8.50. juv.
25.7.53. juv.
28.7.53. juv.
29.7.53. juv.

12.8.53. juv.
26.8.53. jur'.
2.9.53. juv.

Gr ö nb e t a (Tringa glareola)

g. - dödad, Arezzo, Toscana, ftalien, 16'4.53.
g. - dödad, Pavia, Lombardia, Italien, 24.8.53.
g. * fångad, Venedig, Veneto, Italien, 12.8.53'
g. - dödad, ca l0 km S. B6ziers, H6rault,

Frankrike, f?.8.53.
g. - dödad, Modena, Emilia, Italien, 23.8.53.
g. - dödad, Ferrara, Emilia, Italien, 23.8.53.
g. - skjuten, Arfons (ca 30 km S Castres),

Tarn, Frankrike, 29.9. 53.
g. - dödad, Turin, Pienonte, Italien, 30.8'53.
g. - dödad, A-lessandria, Piemonte, Italien,

30.8.53.
g. - dödad, Yercelli, Piemonte, Italien, 30.8.53.
g. - dödad, Vercelli, Piemonte, Italien, 12.9.53.
g. - dödad, nåra Yigevano, Lombardia, Ita-

lien, I1.9.53.

YO

YO

5839 7.7.51. juv.

5877 10.7.51. juv.

Ii ö d b e n a,. (Tringa totanus)

g. - skjuten?, La Nouvelle, Aude, Frankrike,
t4.7.53.

g. - dödad, R,oyan, Charento-Mar., Frankriko
I0.5.53.

g. - skjuten?, Le Crotoy, Somme, Frankrike,
20.8.53.

g. - skjtten?, Ile de R,6, Ctrar.-Mar., X'rankrike
12.8.53.

g. - dödad, nåra Aveiro, Beira Litoral, Portu-
gal, 20.8.53.

g. - döctad, Cremona, Lombardia, Italien,
28.8.53.

501689

50r 738

501 759

10.7.53. juv.

11.7.53. juv.

12.7.53. iur'.

6561 15.7.53. jur-.



5u3624 26.7.53.

(R) G 54271 31.7.53.

(R) G 54646 6.8.53.

(R) C 54746 31.8.53.

Större
zoB 8331 5.7.51.

zAL 8l l5 21.7.52-

(D) 883527 r.9.52.

(R) H 191347 1r.7.53.

(Ii) H 191367 t5.7.53.

502923 20.7.53.

505u t r2.9.53.

XO

UO

YO
YO
YO
YO

ao

g. - skjuten?, Lavau sur Loire, Loire-Inf,,
Frankrike, 23.8.53.

g. - skjuten, IIe d'Ol6ron, Char.-Mar, tr'rank-
rike, 15.8.53.

g. - fångad, Esnaudes (lf km NE La Rochello),
Char.-Mar., Frankrike, 25.8.53.

g. - dödad, 15 km NE Rue, Sornme, Frankriko,

jot.

j ov'

jrt.

jot.
r L 10.53.

str andp ip ar o (Chanrlrius hiati.cula)
jor. g. - dödad, St. Valery-sur-Somme, Sornme,

Frankrike, 19.7.53.
ad. g. - fångad, Morteau, Doubs, Frankrike,

25.3.53.
g. - skjuten, 7 km SW Rochefort, Char.-Mar.,

Frankrike, 1.6.53.
jot. g. - dödad, Lanester Lorient, Morbihan, Frank-

rike, 26.9.53.
jo... g. - dödad, nåra Stes Maries, Bouchos-du-

Rhöne, Frankrike, 17.9.53.
juv. g. - skjuten?, Talmont sur Gironde (ca 30 km

S Saintes), Char.-IIar., Frankrike, 9.8.53.
jrt. g. - St. Germain-Lembron, Puy-de-Dömo,

Frankrike, f0.10.53.

Tof svipa" (Vanellws oanellus)
242 14.6.51. pull. h. - fångad, Irfrn, Guip0zcoa, Spanien, 2.3.53.

S t r a n d s k a t a, (Haematopus ostralegus)

1211 8.9.53. ad. g. - funnen död, nära Uithuizen, Groningen,
Holland, enl. medd. dat. d. 19.9.53.

S i I v e r t är n a (Sterna parad,i,saea\
5483 3.6.51. ad. h. - kontrollerad, Ottenby, h. 6.6.53.
5521 9.6.51. ad. h. - kontrollerad, Otienby, h. 7.6.53.
5529 9.6.51. ad. h. - kontrollerad, Ottenby, h. 7.6.53.
6957 5,6.52. ad. h. - kontrollerad, Ottenby, h. 6.6.53.

S kr a t t rn ä s (Larus rid,ibunilus|
807 16.6.50. pull. h. - skjuton, S:a Markör (Kalmarsund), 35 krn

NW 2.1.4.5.3.

Gustar Dexrslssorv har sammanställt ringmårkningstabellon (tabell 2) qph SrEN
Ösrnnrör ritat de båda återfyndskartorna, fö"r vilken tlatp t.;"i. år myckåt iacksam.

Summary: The actiyities of the ornithololical station at Ottenby in
1953. (Ottenby Bird Station Report No. 17.)

As in the preceding year, the activiiy of the Bird Station in 1953 was made possiblo
mainly by a grant from tho Dopariment of Agriculture. Ringing and continuous
observations were carried on from April I to Oct. 3I; 13.988 birds, all passage-migrants
except a few hundred local nesting-birds, were ringed, and a littlo more than 270.000
were recorded on dir:rnal southward passa,ge. Two specios new to Ottenby wero
trappecl or seen: Carpoila,cue erythri,nus arld Streptopel,ia d,ecaocto. Tho first two Oceano-
clroma leucomhoa from Ottenby are also reported, one from 1948 and one from 1953
(both killed at the light-house).
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As in previous reports, special attention is paid to the Swift (Apus o,pus); cortain
new detåils could be added to our knowledge of the migratory behaviour of this species.

Several northern Posseres appea,red in unusual numbers, especially during Septom-
ber and October, as rnay be seen frorn a comparison between ringing figures for these
specieB in 1953 and in previous years, given in Table 2 (e.9., Garrulus glaruJarius,

Lon'ia curuårostra, Parus ater). The yearwas a good one also for Denilrocopos m,o,ior,

As'io otus and for several waders, such as Limosa lapponi,ca a,nd Phi.lomu,chus pugnah
Ilowever, the local trapping condit'ions, too, were unusually favourable this year as

far as waders were concerned, so that the high ringing figures for certain species do not
necessarily imply a rise in the number of passage-migrants: the figures for birds ob-
served on passage (Table 1) should also be consulted.

Between July 8 and Aug. I l, 34 among l}re Ca,Iid,ri,s alpina trapped on the shore did
carry rings which they had received in earlier years at Ottenby (24) or at other
north European bird stations (7 at Revtangen i Norway, 3 aö Amager in Denmark).
Among these and other dunlins recovered (53 in all), 5 had been ringed as long as five
years ago.

Recovery percentages for l5 species of which more than 1.000 individuals have been
ringed at the Bird Station are given onp.66. Tringatotanus headsthelistwit};'2,z lo
whereas the ringing of 1.026 Regulus regulus has not as yet given any results. On tho
other hand, certain ducks and birds of prey not included in this list have yielded be-
tween l0 o/o and 20 o/o reeoveries.
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