
Acrocephalus agricola - en ny ostlig gäst vid'Ottenby
(Meddelande nr 18 från Ottenby fågelstation)

Av

fNcvan PnrnnssoN

På förmiddagen den I juni 1954 fångades i en av ryssjorna vid
Ottenby fågelstation en Acrocephalus, som mycket liknade en rör-
sångare, men som var tydligt mindre och därtill blekare tecknad.
Med hjälp av tillgängliga handböcker artbestämdes den fill A. agricola
(Jnnoox), ny för Sverige och Skandinavien. Bestämningen har seder-
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mera, bekräftats av Ur,r' Bnnesrnöm vid Riksmuseet, som meddelar
att exemplaret var en hona.

Arten hör hemma i centrala och södra Asien (i Västsibirien upp
till 57 breddgraden). I Europa häckar den endast i södra Ryssland.
Vinterkvarteren ligger i fndien. Ströfynd väster om häckningsom-
rådet är gjorda på Helgoland 12.6.1864 och på X'air Isle L10.1925
och 16.9.1953.

När fångsten gjordes, hade vädret under nästan en veckas tid
varit ganska stadigt och vackert med svaga vindar. Den 30 och
31 maj var vackra klara dagar. På kvällen den 3l mulnade det
emellertid, och molntäcket Iåg kvar vid tiden för soluppgången nästa
drg. Vinden var då NO 5 m/sek, under morgontimmarna ökande
till 9 m/sek. Möjligen kan den nordostliga vinden under natten
ha haft del i avvikelsen från den normala flyttningsriktningen.

Samma morgon fångades fyra rörsångari:, medan dagarna förut
ingen Acrocephalus fångats eller observerats vid stationen, varför
samtliga torde ha anlänt under natten innan. De båda arterna
betedde sig tydligt olika då man handskades med dem. Rörsångarna
lade in hela sin energi på att komma loss ur handen och kämpade
våldsamt, medan A. agricola lugnt fann sig i att bli undersöIit. Sedan
den fångats togs den in till laboratoriet i en tygpåse. På vägen dit
lät den höra några sångstrofer, som var rörsångarlik& men mycket
lågmälda. (I litteraturen beskrivs de som kärrsångarlika, fast, mjukare.

- Rnt.) Sångyttringen är överraskande med tanke på fågelns kön,
men ej unik för släktet (se Wrrnnnny betr. kärrsångare!).

Som svenskt, namn för arten har med tanke på den europeiska
utbredningen föreslagits krimsångare.
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