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Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1955
(Meddelande nr 2l från Ottenby fågelstation)

Av

Wor,r' JnnNrNc

Arbetet vid Ottenby under stationens nionde verksamhetsår möj-
liggjordes åter genom att, Kungl. Maj:t - för femte året i följd -
beviljade ett anslag ur Jaktvårdsfonden för ersättning åt ringmär-
kare och observatörer vid föreningens båda fågelstationer. Glädjande
nog kunde verksamheten komma i gång redan under första hälften
av april och pågick som vanligt till slutet av oktober. Följande per-
soner tjänstgjorde som observatörer eller ringmärkare: SuNn Bnnc,
ErN.q.n BnuN, Ronnnr Biinsow, ANnlns DnulrN, Ror-r Grr,r,rN,

Gönex Höcsrnnr, Wor,n JnNNING, Rocnn JonaNssoN, JönsnN
Kanr,ssoN, GönaN Lu,Jnnlul, Jell W. MescHnB, Svns Marnras-
soN, Or,ln l{aumrzoN, Hlnny l\Ivnnsnnc, Är<n Nonnn, Jnnnv
NvnEN, GöneN Or,ssox, Annn Onvnt,tus, Sterran Rnrxrus, LAn,s

Srönor,u, SönnN SvnNSsoN, SrlrraN UlrsrneNn, KnnsltN Önr,rx
och ToncNv Östcnrx. Dessutom medverkade som under tidigare år
ett stort antal frivilliga medarbetare.

Sträcket 1955 -".

Yårsträcket kom i gång ovanligt, sent. Detta påverkade
fångstresultatet, för vissa tidiga arter, vilka i vanliga fall passerat

udden redan när stationen öppnas. Koltrast och järnsparv upp-
trädde i riklig mängd under andra hälften av april, vilket återspeglas
i märkningssiffrorna, som för båda arterna blev avsevärt högre än

under något tidigare år. För rödhake och rödstjårt kunde skönjas
en viss förskjutning av sträcket, in i maj, och för ärt-, törn- och löv-
sångare en förskjutning in i juni. Även kärrsnäpporna tycktes vara
försenade. Den 30 maj iakttogs på Västrevets södra del en otrolig
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koncentration av kärrsnäppor. Antalet uppskattades till minst 6.000.
Senare på dagen observerades ca 4.000 sträcka högt över lunden i
NNE riktning.

Under våren förekom flera kalluftinbrott med retursträck som
följd. Ett av de mera iögonfallande har redan behandlats i denna
tidskrift (av B. Dasrnr,ssox i VX' 15: 5a).

Kontinuerliga sträckobservationer påbörjades som vanligt den I
juni. Den under många år efterlängtade kontakten mellan observa-
tionsplatsen och stationsbyggnaden kom i gång den f3 juni genom
upprättande aY en lokaltelefon.

Det, mest märkliga under höststräcket var den påtagliga
bristen pä Calid,ris-snäppor jämfört med tidigare år. När den stora
kärrsnäpprushen, som eljest äger rum vid månadsskiftet juli/augusti,
uteblev, trodde man att detta antingen berodde på det vackra vädret
eller också på att fåglarna anlänt sen&re på häckplatserna och icke
ännu hunnit klara av häckningsbestyren - de skulle i varje fall
säkerligen komma senare. Men något sträck aLl lala om blev aldrig
av. Sannolikt tog det andra vägar. Enligt meddelande från H. Hor,-
cERSnN var kärrsnäppefrekvensen vid norska kusten emellertid nor-
mal, och återfynden under vinterhalvåret 1955/56 kom från de van-
liga platserna. Medan åx 1954 gav det största antalet sträckande
kärrsnäppor i stationens historia, blev årets resultat det lägsta.
För kustpipare erhölls också en lägre siffra än normalt. Antalet dag-
sträckande mJirspovar ökade i stället åter till det, normala efter fjol-
årets bottenrekord. Jämfört med fjolårets resultat minskade antalet
sträckobserverade spovsnäppor i samma proportion som kärrsnäp-
porna, dock utan att falla under det normala (1954 var ett toppår
för arten). Kustsnäppan visade likaså normalsiffror.

Av stare noterades totalt 91.000 utstråckande, va,rav nära 17.000
den 6 juli. Bland tornsvalorna var aktiviteten tämligen livlig. Ö,.er
f0.000 exemplar rsträckter den 3, 4 och 16 juli. Den 27 juni, då de
också var i rörelse, flög de först norrut, men sedan vinden kantrat
mot syd gick rsträcketr åter sydvart.

Den 20 oeh 2l september ägde ett för Ottenby-förhållanden inten-
sivt sparvhöksträck rum. Av säsongens 497 sparvhökar passerade 83
under dessa båda dagar.

Under hösten uppträdde på många håll i landet fler nötskrikor än
vanligt. Denna invasion var märkbar även vid Ölands södra udde.
I mitten av oktober kunde vid flera tillfällen observeras hur upp till
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Tiq. l. -?"'--t t6.7.55 passerade över 50.000 tornsvalor flyttfågelkontrollen vid ölandssödra udde' Foto: Rurnf(T""ä;!?;";t3i!"itfg#;"{l;;:;7e seen Ttvt'ii owt o,er the

ett hundratal nötskrikor samtidigt försökte lämna udden. De kom
i regel så högt att man trots de karakteristiska dragen måste använda
kikaren för att artbestämma dem. Red.an innan- de konr fram till
udden förlorade många modet och fällde i fyrträdgå"de$.- x'lertalet
flög dock ut en bit över havet, under fortsatt stigning, tiilå de plöts-
ligen vände och som stenar föll ned mot trädgården, vilken de e{ter
en stunds vila lämnade för att flyga norrut igen och försöka på nytt
vid ett senare tillfälle. Åtskittiga sågs emellertid verkligen lämna
Öland.

Efter ett års uppehåll förekom domherre åter i större antal. ovan-
ligt många blåmesar var också i rörelse under oktober. Däremoö
observerades inga stjärtmesar.

Det sjöfågelsträck som går förbi ölands södra udde består, som
framhållits tidigare, helt och hålet av fåglar som flyttar på utsidan
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av ön. Av de kraftiga rörelserna genom Kalmarsund märker man
däremot inget från fågelstationen. I 1952 års rapport (jfr VX' 12:149)
delgavs några siffror från sjöfågelsträcket genom Sundet, där fåglarna
råknats under några spridda dagar under oktober och november.
Det har sedan dess varit ett önskemål att erhålla kvantitativa upp-
gifter tör en längre sammanhängande period. På grund av brist på
medel och lämplig personal kunde sådana räkningar påbörjas först
hösten 1955. Som observationsplats valdes då Revsudden på Skägge-
näs, där sundet endast är 3,3 km brett och en koncentration &v
sträcket således kunde väntas. Som observatörer tjänstgjorde Or,r,n
Lu,.lnnarrr- och Davrn LuxoneÅnn, och verksamheten pågick under
tiden 5-24 oktober.

Tabell l. Jämförelse rnellan sjöfåpelsträcket g,enorn Kalmarsund och utanför
öland under tiden 5-24 oktober 1955

Revsudden
Sångsvan (Cygnus cygnus) 74

Knölsvan (C. olor) 12

Grågås (Anser anser) 8,
Blåsgås (A. albifrons)

L500

100

170

29

450
DJ

200

540

95
660

56.000
r.600
7.900

28
1.500

Ottenby
l8

.
i)

380
t20
370

t20
l0

380

L5

32

68

2.000
880

I
l8
40

20.000
1.300

1.200

28

950
2.r00

Sådgås (.4. labalis)
Prutgås (Brtrnto bernicla)
Vitkindad gås ('B. leucopsi,s)

Obest. svartvita gäss (Branta spp.) ..
Obest. gåss (AnserlBranta)......
Gravand (Todorna ta<lorna)

Gråsand (Anas platurhtlnchos) .

Kricktr, (A. crecca\

Bläsand l'!. penelope\

Stjärtand (A. acuta)
Skedancl (A. clgpea.ta)

Yigg (Aythga luligula)
Bergand (A. m,ari,la,l

Knipa, {Bucephulo ckrngula)
Alfågel (Clangultt, hyemal,is)
Ejdet (9om,ateri,a mol,lössima) . .....
Sjöorre (Melanitta ni.gra) .

Svärta (-?14. fusca) . .

Storskrake (Mergus merganser'1

Småskrake (M. serrator)
Obest. andfåglar (Anatiiloe sppr. ..
Skarv (PånZccrocoren carbo) . 4
Dopping (Pofiiceps spp.\ . . 11

Lorm (Colymbius spp.\ . 780
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I vidstående tabell jämförs sjöfågelstråcket genom Kalmarsund
med det som passerar förbi Ottenby. Mot 72.000 fåglar som tagit
vägen genom Kalmarsund står 30.000 som inräknats av Ottenby-
observatören.

Bland övriga iakttagna arter torde följande lrara av särskilt intresse.
Ett par korpar besökte stationsområdet vid flera tillfällen under
augusti. En svart kråka visade sig den 24.4. och ll.-14.7. Tl'å rosen-
finkar infångades den 19.5., resp. 11.9. Korsnäbbar uppträdde redan
under juni. Kornsparv sågs den 14.5. och 22.6. Faitpiplarka iakttogs
den 26.5. (en) och den 21.8. (två). En gråärla lämnade udden den 1.7.

Även i år observerades en härfågel vid stationen (1.5.). Den 2.10.
infångades en mellanspett, stationens första. Halsbandflugsnappare
observerades vid flera tillfällen både i f;rträdgården och i lunden
under tiden 3.-29.5. Turturduva visade sig den 28.5. och (tl'å) den
7.6., medan en turkduva besökte fyrträdgården den 28.6. Under
sommaren sågs vid många tillfällen en stäpphök (t) runt stationen,
säkerligen hela tiden samma fågel. Under augusti företog den fler-
faldiga sträckförsök, och ibland kunde det ta timmar innan den
återvände. Skrikörn observerades vid ett par tillfällen under andra
halften av oktober, en gång tillsammans med två unga kungsörnar.
En brun glada visade sig under hela augusti och första hälften av
september. Mindre sångsvan sågs redan den 16 oktober.

Tabell 2. Totalsurnrna vid Ottenby dagsträckande fåplar
1 juni-29 oktober 1955

Endasi sådana fåglar har hår mediagits, vilka av observatören iakttagits stråckande
ut över havet eller i vissa fall instråckande därifrån, kallat 

-stråck 
(minusstråck

eller instråck). Siffrorna är minimisiffror och omfattar endast dagsöråck. (?otal
number ol diurnal m'igrants seen llying south ouer the sea a,t Ottenby B,ird, Stati,on
between June 7st anil, October 29th, 19ö5, Bird,s arriaing oaer the sea lrom the south on
veuersed, ntigrationt are Iisted u;ith a minus sign belore ttte ligure.l

ex,
KÅka (Corurc corone cornir) ... ;ö Domherre (Pgrrhulapgmhuta) ... ll5
Råka (Con'u* fntSileSw) 51 I{orsnäbb (Louia sp.) 85
Kaja (Conw nzoned,ulal 86 Bofink (Iringi,Iln coelebs)....... 24.000
Nötkråka (\u.cifragacaryocatactes) 7 Bergfink (Fr. montit'ringillal .. . f 2.000
Nötskrika (Garndus glandarius\ . . 100 Obest. finkar (Fringilh, spp.\ . .. 900
Stare (Sturrurc w)garia) 9f .000 Gulsparv (Emberizo citrinellu,) . . . 5.500
Grönfink (Chlorts chl*.ris) l.600 Ortolansparv (8. hnrtulana) . . . . 26
Steglits (Card,uelis carduzlis) .... 170 Sär'sparv (8. schoeni,cl,us) ....... 140
Grönsiska (C. spintrc) 4.000 Snösparv (Plectrophenar niualis) 19
Gråsiska (C.llamrnea) 35 Pil-fink (Passer montanlus) ...... 3
Vinterhämpling (C. flaoirostris) .. 90 Trädlärka (Lullula arborea) ..... 107
Hämpling (C. cannabirut)....... 15.500 Sånglärka (Alaud,a aruensis) .... f.700
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Berglärka lEremophilaalpestris).. ;:
FäItpiplärka (Anth,us campestris) 2
Trädpiplårka (A. tri,u.iuli,s) ...... 1.300
Ängspiplarka (A. pratensis) ..... 1.300
Rödstrup. piplärka (A. ceruinus) 11
Skärpiplärka (A. spi,nolettul ..... 200
Obest. piplårkor (Anthus sp,p.) . . 66
Gulärla (Motac'illa Jlaua) ....... 2.600
Gråärla (LI. cinerea\ I
Sädesärla (M. albo) ..... 20.000
Obest. ärlor (Motacilla spp.\ .... 230
flalgoxe (Parus m,ajor) 2+
Blårnes (P. caeruleus) 270
Varfågel (Lanius excubitor) ..... 2
Snöskata (Turdus pi,Iaris) ...... 160
Dubbeltrast (T. oiscioorus) ...,. I
Taltrast (7. ericetorum) ........ f00
Rödvingetrast (T. musicus) .. .. . 50
Koltrast (I. m.erula) I
Järnsparv {Prunella mocl,ulati,s\ . . 33
Ladusvala (Hi,rund,o rustica) 6.400 

-190I{ussvala (Delichon urbi,ca) 3.200 -290
Backsvala (Ripario ripar'ia) f .900 -33
Obest. svalor (Hirunil,o, Del'iclntt,

R'ipolia) ..... 12.000
Obest. småfåglar (Passeriformes

Ipp.\ . .
Toövala (Apus apus) itd.bö'o'
?ilgrims{alk (Falco peregrinu.s\ . .

Lårkfalk (F. szr,bbutao)
Stenfalk (F. columbarius) .......
Tornfalk (F. tinnunculus) ......
Obest. falkar (?alco spp.)......
tr'jållvråk (Buteo lugopus) .......
Ormvråk (B. buteo)
Brun kärrhök (C'ircus aerug inosus)
Blå kärrhök (C. cyaneus)
Ståpphök (C. tnacro.urus) .......
rStängshökr (C. pygarguslmctcro-

urus) .

Obest. kärrhökat (Ci,rcus spp.) . .

Duvhök (Acc,ipitet genti,Lis) .....
Sparvhök (A. nisus)
Ilavsörn (Halioeetus ulb,ic'illa) . . .

Bivråk (Perni.s apiaorus)
Obost. vråkar (ButeolPerni.s) ....
Fiskgjuse (Pand,'ion hulinötus) . . .

Obest. rovfågl:ar (Falcorti.forrnes

460

- 6.400
l8
l8
22

43
20
25

7
I

6

3
49i

I
3l

3
38

Ipp.) . . 3
Häger (Ard,ea cinerea) I
Sångsvan (Cygnus aAgnus) ...... 26
Knölsvan (C. olor) 17
Grågås (Anser an,ser\ 305
Bläsgås (A. olbilrons\ 380
Sädgås (Anser labalis) ......... 122
Vitkindad gäs (Branto. Ieucopsts) 170
Prutgås (8. berni.cla\ 430
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Obest. svartvifa, gäss (Branta spp.)
Obestämda gäss (AnserlBranta)
Gravand (Tadorna tarlorna) .....
Gråsand (Ana,s platgrhynchos) . . .

Kricka (A. crecca)
Rlåsand (4. penelope)
Stjärtand (4. acuta,)
Skedand (A. clEpeata)
Brunand (Agthga ferina\ .. .... .

Vigg (.a. fulisula)
Bergand (A. marila)
Knipa, (Bucephala,.clangula) .. ...
Alfågel (Clangula hgemali,s) . .. . .
Ejder (Som.aieri.a mollissima.) . . . .

Sjöorre (Melanittct, ni.gra) .......
Sr'ärta (.D/. fwsca) .

Storskrake (Mergus rnerg&nser) . .

Småskrake (M. senator)
Obest. skral<ar (MerguÅ spp.\ . . .

Obest. andfåglar (Anserilormes
spp.) . .

Storskarv (Phalacrocoror carbo) , .
Storlorn (Colymbus articws) . .. . .

Smålom (C. stellatus'1
Obest,. lommar (Colymbus spp.) . .

Ringduva (Columba pdlumbus) . .

Skogsduva (C. oenasl
Obest. duvor (Columba spp.) . . . .

M5.tspov (Limosa lapponica) ....
Rödspov (L. Ii,mosa)
Storspov (Numenius arqualal . , .

Småspov (N. phaeopus)
Obest. spovar (Numenius spp.) . .
Enkelbeckasin (Ca,pella gallinagol
Dvärgbeckasin (Lytnnocryptes rni,-

nimus) .

Snalnåbb. simsnåppa (Phalaropus
lobcr,tus)

Roskarl (Arenaria interpres) . .. .

Kustsnäppa (Calidris canutus) . .

Kårrsnäppa (C. al.pi.na)
Spovsnåppa (C. lerruginea) . .. . .

Småsnäppa \C. m'inutct)
Mosnäppa (C. temmilt,ckii,) . . ....
Sandlöpare lC. alba)
Brushane (Philomachws pugna*)
Myrsnåppa (Limicola falcinellus)
Driilsnäppa (Tringa hypoleucos) . .

Grönbena (7. glareola)
Skogssnäppa (7. ochropus) ,....
Rödbena (I. totanus)
Svartsnåppa (T. erythropus) ... .

Gluttsnåppa (7. nebularia) .....
Obest. storsnåppor (Phdlomachusl

Tringa spq:t.)

Större st'randpiparc (Charad,rius
Itiatåcula)

ex.
lo

420
3.640

',i l)D
1.O30
8.500
3.030

604
<,

20

68
5l
82

2r.800
r.650
t.270

88
1.060

5

r2.000

70
5

82
1.700
2-400

810
1.460

ll
2.470

313
34
63

I
2

69
790

7.700
150
I4
t

l8
3r0

4
220

2.900
66

5.500
r30
660

89

r.450



Mindre strandpipare (Ch. d,ubdus) 
t"n

Fjällpipare (Ch. mori,nellus) ..... I
Obest. småvadarc (Small wad,ers

spp.) . . 55O
Ljungpipare (Pluai,alis ctpri,caria) lI0
Kustpipare (P. squatarola) ..... 382
Tofsvipa (Vanellus oonellus) .... f.800
Skärfläcka(Recurairostroauosetta) 1I
Strandskata (HaentatoTtus ostra-

Iegus) . 5.900
Ttana (Grus grus) .. 610
Svarttärna (Chlidoni.as niger) ... f00
Skräntärna (Hydroprogne tsche-

gra.aa) . 46
Kentsk tärna, (Sterna, sand,ai,censi,s) 44

Fisk-/Silvertärn a, (St. hi,rund,olpa- 
ex'

rad,i.saea) 1.390
Småtärna (St. albi,frons) 338
Obest. tärnor (Sterna spp,)..... 206
Dvärgmås (Larus m'inutus) . . . .. 7
Skrattmås (L. rid,ibund,us) ...... 6.200
X'iskmås (L. canus\ 318
Gråtrut (L. o,rgentatus\ 245
Sillt'rut (L. tuscus) 530
Ilavstrut (L. marinus) l9
Obest. måsar (Larus spp.) ...... 303
Labb (Stercorarius parasit'icus) . . 4
Obest. alkor (AlcalUria) I
Sothöna (Fulicct, atra'1 . . I
Olre (Lyrurus tetrin) . I

Häckfåglar

Några sommargyllingar visade sig i lunden även detta år (28.5.-
23.7.), men häckning kunde dock inte konstateras. Liten flugsnap-
pare häckade i minst två par. I södra delen av lunden hittades två
bon av stenknäck endast 30 m från varandra. Båda innehöll tre
ungar. Vid en inventering i Sandvik den 13.6. noterades 33 bon av
skärfläcka med varierande äggantal från f till f0. Beträffande bona
med ett ägg kan det möjligen röra sig om ströägg i stället för verkliga
bon. X'lertalet innehöll normalt anta,l ägg (3-4) medan tl innehöll
fler ägg. Äggens fördelning framgår av följande sa,mmanställrring:

Antal ägg: 
i

Antal bon: 
I

Som' synes förekommer två frekvenstoppa,r, en vid 4 ägg (normal
kull) och en vid 8, vilket tyder på att det vid de större kullarna är
fråga om två honor. Eftersom den ruvande fågeln inte gärna kan
värma, så många ägg samtidigt och det troligen inte år samma ägg
som får del av den erforderliga värmen efter avlösrtingen, torde
kläckningen starkt försämras vid så högt äggantal. - Vid invente-
ringen hittades även ett bo av småtärna.

Antalet knölsvanar som översomra,r utanför södra udden ökar från
år till år. De räknades den 27.7. och 15.8., och vid båda tillfällena
erhölls siffran 325.

Fångst och ringmärkninS 1955

I"Inder våren anskaffades 30 nya vadarfällor tack vare en beröm-
värd insats av Ornitologiska klubben i Vetlanda, som egenhandigt till-

r0
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Tig. 2. Bo av småtårna i Sanclvik (Ottenby) juni 1955. Foto: Anlqn Onvlr-tus. (Nesl
o! Sterna a.lbi,lrons at Ottenby Bird Station, Jtme 1955.)

verkade dem till en endast ringa kostnad. Dessa fällor var i flera
avseenden överlägsna de tidigare använda, och'tack yare dem gick
fångstsiffrorna för ärlor, piplärkor och stenskvättor åter i höjden.
Tyvärr förstördes emellertid ungefär halva antalet fällor vid en över-
raskande orkan i mitten av september.

X'örhoppningen a,tt totalsiffran för ringmärkta fåglar under året
skulle passera 100.000-strecket grusades tyvärr, då endast 9.522
exemplar kunde förses med ringar. Detta berodde framför allt på
den förvånansvärt ringa förekomsten av Cali,d,ris-snäppor under
sommaren och hösten. l\fedan i vanliga fall ett par tre tusen kärr-
snäppor fångas per år, utgörande 20-30 o/o av Lotalfångsten, under-

158



steg årets resultat t. o. m. 1951 års låga notering. Endast 445 kätr'
snäppor (: knappt 5 o/o av totalsumman fåglar för året) märktes1955;
lI9 av dessa hänför sig till vårsträcket. Däremot var fångsten av
Tringa-snäppor mycket god, för drillsnäppa erhölls t. o. m. den
högsta siffran hittills. Som nya märkningsarter för stationen tillkom
mellanspett och småtärna, vardera i ett exemplar.

Under högtrycksvädret under augusti konstaterades vid flera till-
fällen en större ansamling av sävsångare på Sälön. X'örsök med
spegelnät gav till resultat att, årssumman för denna art blev praktiskt
taget lika hög som totalsumman för de övriga åren. Tyvärr tillåter
i regel inte väderleksförhållandena på platsen ett mera flitigt använ-
dande av denna fångstmetod.

Under nötskrikeinvasionen infångades 36 exemplar, dubbelt så

många som under de gångna åren tillsammans. Med ökad personal
hade denna siffra kunnat drivas i höjden avsevärt,.

X'ör att underlätta ringmärkarnas arbete har stationsledningen
låtit I. Ö. Mekaniska i Bankeryd konstruera en ringautomat. Ett
proyexemplar hann ned till stationen tre veckor innan denna stängdes
för året, och visade sig helt motsvara förvåntningarna. Arbetssättet,
för denna automat torde framgå av bild.en (p. t73).

{Jnder sommaren bereddes vet. med. dr Klnr, Bona tillfiille att
ta blodprov på de infångade vadarna för parasitologisk undersökning.
Provtagningen skedde under vardera en vecka i början och i slutet
av augusti. Då bearbetningen av materialet ännu inte slutförts,
kommer resultat'et att redovisas senare.

Tabell 3. Vid Ottenby märkta få$lar

(Birds ri,nge.d, at Ottenby\

Art
(Species)

Äntal närkta
t. o. m. 1954

(Number ri,nged,

up to 1954)

Märkta I tn,",- i1955 | -""-' l.Återfynd
{Rtnoed l, rsfftto-rl {Rr"rr.r;rr)
1e55) l' I

Kräka (Cortus corone\

Kaja (Coruus mon ed,ula)

Skata (P.lca ,pi,cal ..
Nötkråka (Nuci,fraga cotyocatactes\ . ,

Nötskrika, (Garrulus glandarius) . .. .

Starc (Sturnus uulgaris)
Stenknäck (Coccothro,ustet cocco -

throustes)

I
q

I
4

I8
3.752

I

I
t

I
6

54
4.7t9

8

2

36

987

1

I
58

r59



Tabell 3 lorts.

Art
(Species\

Ärtål märkta
t. o. m. 1954

(Number ringed,
up to 1954)

Mårkta
l9i 5

(Ringed
1955)

Total-
summa

Total sum

Återfynd
( Recoo eries\

I

7

8

1
I
8

I

.
ö

;
2

I
5

21

4

I

I
q

t

Grönfink (Chloris ahlori,s)

Steglits (Cardueli.s cardueli.s)

Grönsiska (Card,uelis spitlus)
Gråsiska (Ca,rdueli,s flamrnea) ......
Vinterhåmpling (Card,uelös flauirost-

ri's) . . .

Hämpling (Cold,welis atnnab'ina)....
Domherre (Pyrrhula pgrrhula) .....
Rosenfink lCarpod,acus erAthrirlus) . .

Mindre korsnäbb (Lon,ia ctno'irostra)
Bofinl (friagi,lla coelebs)

Bergfink (Fringi,lla rnontifringilla) . .

Gulsparv (Entberiza ci,tri,nella) ......
Ortolansparv (Emberi,za hortulana) . .

Videsparv (Emberiza rust,;ca)
Sävsparv (Entber'iza schoeniclus) .. -.
Lappsparv (Calatri,ws lapponi,cus) . . .

Snösparv (Plectrophenan niualis)....
Gråsparr' (Passer d,omesticus)

PiIIink (Passer tnontanus)
Trädlärka (Lullula arborea)
Sånglårka (Alauila aruens'is)

Berglårka (Eremophi,la alpestri,s)....
Trådpiplårka (Arr.thus triuiali.s) .....
Ängspiplårka (Anthus pro.tensis)....
Rödstrupig piplärka (Anthus ceruinus)
Skärpiplårka (Anthus spi,noletta,)....
Gulärla QVTotaci,IIo flaua) .

Sådesärla (Motaci.lla olba) . .

Trädkrypare (Certhi,a fam,ili,ari,s)....
Talgoxe (Parus major)
Blåmes (Parus caeru,leu,s) .......,..
Svartmes (Parus aler)
fintita (Parus palustris)
Talltita (Pa,rus otr'icapillus) ........
Stjårtmes (Aegi,tlmlos caudatus) ....
Varfågel (Lani,us emubitor)
Törnskata (Lani,us colluri.o)
R,ödhtrvad törnskata (Lortius
Sidensvans (Bombycil,lo ga,rrulus) . . .

Grå flugsnappare (Musci.capa str,iata

408

22

782
48

t3
262
25t

,
36

678

209

t.279

I
153

I
I

96

I
93

2

123

687

173

1. 169

1.031

5.051

ll4
346

450

1

I
lr6
5l

t.253
I

t3
900

160

24

I

I
40

38

2

t50
31

42
8

t9

;
I

;
53

ll
225

363

47

,
256

t29

432

804

48

l4
302
289

4

36

828

240

1.321

45
I

r72
I
I

107

I
r00

2

t34
740
173

l. 180

1.256
5.114

Ir4
378

497

I
I

tl6

1.509

I
r3

1.029



Tabell 3 forts.

Art
(Species)

Antal märkta
t. o. m. 1954

(Nunber ringed,
up to 1954)

Märkta
1955

(Ri,nged

19 5.5)

| '"o" I Et".tu'a

l, 
r:åTT., 

| 

(Reco ue ries)

Svartvit flugsnappare (Musci,capa hy
poleuca\

Halsbandsflugsnappare (Muscicapa,
albi,collis)

liten flugsnapparc (Muscicap& pdrud
I{ungsfågel (Regulus regulus)
Gransångare (Phglloscopus collybita)
Lövsångare (P hylloscopus trochilus)
Grönsångare (Phylloscopus
Gråshoppsångare (Locustella naeoia)
'Trastsångare (Acrocephalus arund,i,na-

ceus) ..
Rörsångare (Acrocephalus sc'irpaceus
I(ärrsångare (Acr ocephalu,s palustris\
Sävsångare (Acrocephalus schoenoba,e-

nus)...
Ilårmsångare (Hi.ppolais icterin(t) . . .

Hökfärgad sångare (Sylaia nisori,ct)
Trädgårdssångarc (Sylaia bori,n) ....
Svarthätta (Sglaia atri.capilla) ......
Törnsångare (Syluia communi,s) ....
Ärtsångare (Syluia curruca)
Snöskata (Turd,us pi,laris)
Dubbeltrast (Tmilus aösciuorus) ....
Taltrast (Turd,us ericetorum)
3,ödvingetrast (Turd,u.s mus'icus)....
Ringtrast (Turilus torquatus)
I{oltrast (Tu,rd,us merula)
Stenskvätta (Oena.nthe oenanthe)....
Buskskvåtta (Sari,cola rubetra\ .....
Rödstjärt (Phoen'icurus phoenicurus
Svart rödstjårt (Phoenicurus ochruros
Näktergal (Lwcinia. Iuscitt'ict) ......
Blåhake (Lusci,nia soecica)

Il,ödhake (Eri.thocus rubecula) ......
Jårnsparv (Prunella rnilularis) . .,..
Gärdsmyg (Troglodgtes troglodytes) . .

Ladusvala (Hi.rund.o ruetica)
Tlussvala (Deli,chon urböca) .

Backsvala (Ri,paria riparia)
Tornsvala (Apus apus)

L l85

tl
46

r.293
256

5.263
479
t2

76
q

r61
381

51

803

4rä
1.682

2.7IT
I7
I

I.041
t27

2

104

318

89

3.726
3l
86

10.699
64

35r
83

4.299
I

900

r07

l3
r40
40

704
t6
4

34

I59
70
t4

t5l
116

433

422

1

I
r56
30

49

563

6

24
5

1.54I
OJ

29

i)

I
4L

t.292

t4
59

r.433
256

5.567
495
I6

Il0
q

320
45t
65

954
571

2.tI5
3.133

l8
l0

1.197

I57
2

153

350
i2L.

4.289

lr0
42

12.240
rl7
380

88

4.302
2

941

1

4

2

D

1
I
5

I

16

;

I
t2

I

tt8

3;

t2

161



?abell 3 lorts.

Ärt
(Species\

Antal märkta
t. o. m. 1954

(Number rinoed
up to 1954)

IlIärkta
1955

(Ringed
1955\

Nattskärra (Ca,primulgus ewropaeus)
Hårfågel (Llpupa epops) .

Kungsfislraro (Alcedo atthi,sl .......
Gröngöling (Pi,cus ui,röd,is)

Större hackspett (Dendrocopos rnaior
Mindre hackspett (Dend,rocopos minor
Mollanspett (Dend,rocopos meilöus) . .

Göktyta (Jync torqwi,lla) ..........
Gök (Cuculus canorus)
Pärluggla (Aegolius fune.reus\ ......
Ilornuggla (Asio otus)

Kattuggla (Strin a.luco)

Lårkfalk (Falco subbuteo) ..........
Stenfalk (Falco coluntba,rius) . ......
Tornfalk (Fa,lco tinnunculus) .......
Fjällvråk (Buteo lagopus) ..........
Duvhök (Accipiter gentilis)
Sparvhök (Accipiter nisus).
Gravand (Tadarno tailorna)
Gräsand (Aruts platyrhynchos\ ......
Kricka (Anas crecca)

Ärta" (Anas querqued,ula)

Stjärtand (Anas a,cuta)

Skedand (Anas cl3lpeata) ..........
Bergand (Aythya nlari,l&)
Ejder (Somateri,a rnollissi,mn) ...... .

Svärta, (Melanittd, lusco)
Storlom (Colymbus arcticus)
Ringduva (Columba palurnbws) ... . .

Skogsduva (Columba oenas) .

Myrspov (Limnso lapponi,ca)
Storspov (Nuntenius arquata) . ,. . . .

Småspov (Num,enius phaeopws) . .. . .

Morkulla (Scolopan rusti,cola)
Enkelbeckasin (Capella galli,nago) . . .

Dvårgbeckasin (Lgmnocrgptes mi,ni,-
mus'1 ..

Smalnåbbad simsnäppa (Phalctrop
lobatu,s)

Roskarl (Arenari,a interpres)
Kustsnäppa (Cal'idri,s canutus) .....

t62

46
I
I

t9
69

2

78

l9
l)

3l
l0

8

l5
3

I
ooe

188

173

36

6

ol
4t
28

339

96

I
ll
2

96
q9

I
2

38

6

2

384

589

l3

;
I

I

5

"
I

I
t

;
t7
4

;
t8
5

59

I
I

22

70

2

I
85

24

o

34

ll

I
l6

1

259
205
177

36
6

57

42
28

l0l
I

r3
2

98

22
1

2

47

6

,
352
590

I

I

5

l3
I
I

I

2

o

;

;
I

6

1
I

r

;
l5



Tabell 3 forts.

Art
(Speciet)

Antål mårkta
t. o, m. 1954

(Nwmber ringed
up to 1951')

Märktå
1955

( Rinsed.
1e55)

| ,",",- I rtu.rooaI aummå I -

l<r*a 
t" ll(Re(oDerie8)

{1il
il
it
.:
:r
,!

I

I

I{årrsnäppa (Calid,ri,s alpina) ......
Spovsnäppa (Calid,ri.s ferrugi,nea\ . . .

Småsnäppa (Cali,dris minuta,
Mosnåppa (Cal,iilris temminckii) ....
Skärsnäppa (Colidris maritima) ....
Sandlöpare (Calid,ri,s alba) . .

Brushane (Philomachus pugnctr) . . .

Myrsnäppa (Limi,cola lalcinellus) . . .

Tereksnäppa (Xenus cinereus)......
Drillsnäppa (Trönga hypoleucos) ....
Grönbena (Tringa gla.reola)

Skogssnäppa (Tringa ochropus).....
Rödbena lTringa totanu,s)

Svartsnäppa (Tringa erythropus) - -.
Gluttsnåppa (Tringa, neb'ulari,a) ....
Större strandpiparc (Charadrius hiq,-

ticula,) .

Mindre strandpipare (Charctclrius
d,ubius)

I-jungpipare (Pluai,alis aprica,ri,a) . . .

I{ustpipare (Pluai,alös squatarola) ...
Tofsvipa (Yanellus uanellus)
Skärflåcka (Recwoirostra auosetta) . .

Strandskata (Haematopus ostralegu,s)
Trana, (Grus grus) . .

tr'isktärna (Sterna hirundn)
Silvertärna (Sterna parod,isaeo) .....
Småtärna, (Sterna albifrons)
Skrattmås (Lrtrue rid,öbundu") ......
Fiskmås (La.rua canus)
Gråtrut (Larua a,rgentatus) .........
Silltrut (Larus fuscus)
Havstrut (Lants mmrinus) .........
Sillgrissla (Uria a.alge)

I{ornknarr (Cret crex)
Småflåckig sr:-mphöna (Pmzana

zana) ..
Vattenrall (Rallus aquatictts)
Rörhöna (Galli,nulo chloropus) . . .. . .

Rapphöna (Perdir perd,ic)

r 8.900
t.104

450
2t8

I
I

r.081
r07

I
609

3.1 70

19

t.459
26

2

1. 12I

6

I
t

264
20

239
I

62

105

361

55t
6

ll
l1
I
I

ö

l5
2

143

445

o

-o

i;

l;
602

307

5

64

;
I

62

I

19.345

1.107

450
223

I
9

l.184
IIO

I
748

22

1.766

3l
q

1.185

I
5

293
22

267

I
74

108

I
423'::

560
6

l3
t2
I
I

l5
2

16r

I

;
2

28

2

I

l8

311

l5
5

j
25
I

l5
69

53

27

I
6

8

25

8

I

I5

Summa 160 artur 
I

89.592

r63
I s.szz I oo.rra I r.azo



Äterfynd

Under tiden 1.2.55-31.1.56 inrapporterades 155 nya återfynd, var-
med totalsumman uppgår till 1.370 (: l,+ oÄ). Jamfört med åren

. 1953-54 är antalet lågt, vilket sammanhänger med att kontroller av
kärrsnäppor praktiskt taget utebley samt atl inga kontroller utfördes
i hussvalekolonien på Ottenby gård.

Ovanligt många arter är representerade i återfyndstabellen, och
fem återfinns där för första gången: grönfink, ortolansparv, göktyta,
svartsnäppa och havstrut. Av svartsnäppa föreligger t. o. m. tre
fynd, samtliga från Italien. Dessa är mycket, värdefulla, enär åter-
fynd av denna art varit, synnerligen efterlängtade. Även gökt5rtan
anträffades i Italien, liksom bl. a. en sävsparv, en sävsångare, en
härmsångare, en trädgårdssångare och en törnsångare. Detta gör att
man med största intresse emotser resultaten av SOX':s verksamhet,
vid Capri fågelstation. En svartsnäppa och en spovsnäppa anträffa-
des rentav inom synhåll från Capristationen!

Det första fy'ndet av ortolansparv gjordes i Vasa län i X'inland en
vecka efter märkningen, som ägde rum i slutet av maj. Ytterligare
ett intressant resultat av märkninga,rna, under vårsträcket föreligger
i det att en törnsångare, som fångades den 26.5., påträffades död S
om Oslo den 7.7. Stationens tredje svarthätta rapporterades från
Beirut, (Libanon) i slutet av juni. Egendomligt nog gjordes det när-
mast föregående f;'ndet också vid Beirut och vid samma årstid.

Två starar, som märkts tillsammans i slutet av oktober, hade i
slutet av januari icke kommit långre än till Jylland.

I rapporten över 1954 års verksamhet vid Ottenby omnämndes ett
flnd av grå flugsnappare från Belgiska Kongo (VF fa: 2fi). Ytter
ligare ett återfynd av denna art och på praktiskt taget samma plats
gjordes 1955. Det är därför särskilt gladjande,.att ringmärknings-
verksamhet nyligen startats i Belgiska Kongo (f. ö. med ringar från
SOF:s ringleverantör, firma I. Ö. Mekaniska i Bankeryd).

Det område, inom vilket Ottenby-märkta kärrsnäppor anträffats,
vidgades i flera riktningar: åt NE (Archangelsk 19.5.53.), åt W
(NW Irland) och åt SE (Grekland - två fyrrd). Endast två egna
kontroller på kärrsnäppor gjordes vid Ottenby, varav den ena den
27.5. i samband med den tidigare nämnda enorm& koncentrationen
av kärrsnäppor vid månadsskiftet maj/juni. Vid ungefär samma tid
(3.6.) kontrollerades ett exemplar som märkts vid Revtangen (I{orge)
den L10.52. Ett annat, som försetts med ring på Amager (Danmark)
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ffi*j::::.
#!l!." - -ffi#-.'.
Fig. 3. Nötkråkor r.isade sig även hösten 1955. De tiilhörde den tjocknåbbade for-
men, Foto: Bonrs Esesrnötr. (Sec^eral Nuci,lraga c, cclrgocatacteB could be eeen at Ottenby

i,n 195s.)
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den 28.7.54, återfanns vid Ottenby i juli 1955. En kustsnäppa, som
1953 sträckte förbi Ölands södra udde, valde 1955 vägen utefter
Norges kust och påträffades SE om Bergen i slutet av augusti.

X'ör grönbena redovisas icke mindre än 19 återfynd, varav 9 från
Norditalien och 6 från Camargue (Rhönedeltat). Samtliga dessa 15

anträffades under augusti och september - var de grönbenor som
pesserar Ottenby tillbringar vintern är ännu så länge okänt, ty under
tiden 5.10-19.2. har ännu ingen av våra grönbenor påtråffats. Det
är möjligt att det egentliga vinterkvarteret ligger i Afrika. En grön-
bena, som märktes på genomflyttning den 13.8.55 vid SrarroN Bro-
r,ocreun DE LA Torrn nu Vs,ar i Camargue, där redan två Ottenby-
märkta grönbenor kontrollerats (9.9.54 och 6.8.55), återfanns näm-
ligen den 30.12.55 nära Dakar (Västafrika). Camargue s;;mes över-
huvudtaget rr&ra en viktig mellanlandningsplats på Ottenbyvadarnas
flyttningsväg mot söder. Under året har därifrån ytterligare inrap-
porterats bl. a. en småsnäppa, en drillsnäppa och en stöne strand-
pipare. I detta sammanhang kan nämnas att en kricka, som sköts
ca 5 km NNE om fågelstationen den 21.10.55, hade ringmärkts i
Camargue den 25.11.54.

En skrattmås med ringen UO 615 hittades död i Sandvik strax
NE om stationen den 10.10. Det befanns egendomligt nog att den
redan en gång tidigare förekommit i en Ottenbyrapport (Vn' 12: l6a).
Den hade nämligen kontrollerats i kikare i Genöve i januari 1952 och
var märkt som häckfågei vid Ottenby den 30.6.49.

Sparvhöken är en art som &v naturliga skäI har hög återfynds-
procent. Under året har 8 nya fynd tillkommit, därav en från en
plats NE om Ladoga. Två rapporterades från Skåne med tydlig kurs
mot X'alsterbo. Den ena stupade så nära vår andra fågelstation som
vid Trelleborg. Säkerligen har många sträckande sparvhökar re-
gistrerats av SOF-observatörer både vid Ottenby och X'alsterbo,
innan de definitivt lämnat Sverige för säsongen.

Nya återfynd

(Neto recooeries)

Denna tabell har sammanstållts av Borcr Dexrnr-ssox, för vilken hjåIp förf. är
mycket tacksam.
h: med visshet häckande eller kläckt vid Ottenby. (Breeding or hatched, at Ottenby.)
g: genomflyttare, härkomst okänd. (Possage migrant.l
Ringnummer i kursi,u stil anger, att ringen insänts tillsamrnans med rapporten.

\Ri'ng numbers i,n'i,talics mean tlnt the ring ha,s beem retumed' together ui'th the inlormatiom
on the recouery.)
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vo 6077

YO 6160

YE 654

å059 17

511916
515200

515209

509639

5l 1074

515420

zAat 3216

103678

s 13153

s 14122

Stare
20.7.51. juv. C.

22.7.51. jriv. C.

25.10.5?. ad.

14.7.51.

19.10.5tt.
30. r0.54.

30.10.54.

3.5.55. ad.

10.8.55. juv.

g.

c.

c.

(Sturnus oulgari,s)
* anträffad North Walsham, Norfolk, Eng-

land,12.2.55.
- funnen död, BallJ,.rnena, Antrim, N, Irland,

15.3.55.
* funnen död, Alnwick, Northumberland,

England, 19.3.54.

- funnen död, St. Anthony-in-Roseland, Corn-
wall, England, (50' f 0'N, 5' 00'W), slu-
tet av febr. 55.

- skjuten, Helsby, Cheshire, England, 7.3.55.

- funnen död, Jordrup, (25 km W Fredericia),
Jylland, Danmark, 22.1.55.

- funnen död, Guldager, (6 km NNW Es-
bjerg), Jylland, Damark, 25.1.55.

- kontrollerad, Ö1. Segerstad, öland, 20 km
NNE, 18.5.55, håckande.

- fångad, Maldegem, Ösrflandern, Belgien,
oKt. il5.

Grönf ilrk (Chlori,s chlori,s)
31.10.54. ad. 6f g. - kontrollerad, Badkowo, nära pioty, Szcze-

cin, Polen, 15.3.55.

G r ö n s i sk a, (Carduelis spinus\
25.9.53. ad. 6l g. - funnen död, vid Langensalza, Thiiringen,

Tyskland, 6.3.55.

II äm p lin g (Card.uelis cannctbina)
22.6.54. ad. Q h? * kontrollerad, Ottenby, 28.7.55.

Bof ink (Fringi,Ilo coelebs)

21.9.53. ad. qa g. - funnen död, Dendermonde, östflandern,
Belgien, jan. 55,

G u I sp a,r v (Emberiza citri.nella)
3.10.53. g. - funnen död, Långlöt, Öland, 62 km NNE,

r9.7.55.

O rto lansp a rv (Emberiza hortulana,')
202742 25.5.55. ad. Q g. - funnen död, Evijärvi, Vasa län, Finland,

2.6.55.

S å v sp ar v (Emberiza schoeniclus)
109823 17.10.55. g. - dödad, nära Brescia, Lombardia, Italien,

12. I L55.

S å n g I ä rk a, (Alauila antensis)
201852 4.8.54. g. - kontrolleratl, Ottenby, 9.9.55.

Grå f lugsnappare (Musci,capa striata)
202509 26.8.51. g. - anträffad, Kihukutu, Kwango (lat. 6" S),

Leopoldville, Belgiska I{ongo, Afrika,
8.4t.55.
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S v a r t v i t f I u g s n a p p a r e (Musci,capa hypoleuca\
202064 f7.8.54. g. - funnen död, Enskede, Stockholm, (360 km

NNE), I.7.55.

S äv s ån gare (Acrocephttl,us schoenobaenus)

107473 16.8.55. g. - dödad, nära Yicenza,, Veneto, Italien,
25.8.55,

H å r m s å n g ar o (H'ippolai's icterinal
107668 20.8.55. g. - dödad, Reggio, Calabria, Italien, 11.9.55.

T r ä d g år d s s ån g ar e (Syloia, borin)
108509 8.9.55. g. - dödad, nåra Brescia, Lombardia, Italien,

25.9.55.

S v arth ä tt a (Sylaia atricapilla)
H 191176 1.6.53. ad. ga g. - skjuten, nåra Beirut, Libanon, omkr.

28.6.55.

T ö rn s å n g ar o (Sylai,a communis)
100064 8.8.52. g. - funnen i masken på en bil, mellan Västerås

och Köping, Västmanland, ca 375 km
N, 27.7.55.

106248 26.5.55. g. - skjuten, Clusone, Lombardia, Italien,
3.9.55.

106281 26.5.55. g. - funnen död, mellan l{orten och llolme-
strand, Vestfold, Norge, 7.7.55.

T a I t r a st (Turdus er'icetoruml
505156 21.9.53. iuv. g. - anträffad, 18 km SE Bordeaux, Gironde'

Frankrike, mars 55.
5l4S2L 20.10.54. g. - funnendöd,S:tAulaye,S6kmVP6rigueux,

Dordogne, Frankrike, 23.2.55,

R, ö d v in g e t t B,s t (Turdus musicus)
5f4837 16.10.54. g. - dödad, 16 km E Florens, Toscana, Italien,

22.2.55.
511907 10.10.55. g. - dödad, nära Taranto, Puglia, Italien,

r4.t2.55.

R, ö d h ak e (Eri,thacus rubecula)
104787 4.10.54. g. - fångad, Beas de Segura, Ja6n, Spanien,

I 8. r2.54.
l0it885 7.10.54. g. - fångad, .Santa Margarita, Mallorca, Spa-

nien, jan. 55.
105139 16.10.54. g. - skjuten, La Garde, Var, tr'rankrike, 2.2.55.
102699 17.4.55. ad. g. - fångad, Pozoblanco, Cördoba, Spanien, enl.

tidningsnoiis den 30.10.55.
103116 28.4.55. ad. g. - dödad, nära Trento, Veneto, Italien, 3.11.55.
109217 5.10.55. g. * funnen död, S. Antioco, SW Sardinien,

Italien,15.12.55.

TI u s s v a,l a, (Deli,chon urbico,)

103854 8.7.54. pull. h. - funnen död, I{almar slott, Småland, 50kn
N, 28.7.55.
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Fig. 4. Över 11.000 rödhaliar har hittills ringmärkts vicl Ottenby fågeistation.
Foto: Bonrs E:--csrnö-rr. (O.^er 12.000 Erithactts rubecula haue been ri,nged at Ottenby.)
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ZOE

UO

UO

UO

4254 29.4.52.

1188 9.8.53.

830001 17.10.54.

Sparvhök
889 14.8.50. juv. Q g. -
894 28.8.50. juv. Q C. -

G ö k t y t a, (Jynr torry,i,lla).
g. - dödad, nåra Reggio, Calabria, Italien,

6.9.54.

Ilornuggla (Asio otus)
g. - skjuten, 35 km SW Amiens, Somme, tr'rank-

rike, ll.ll.54.
g. - funnen i stark förruttnelse, Saksköbing,

Lolland, Danmark, april 55.

(Acci.piter ni,sus)
fångad, nära Namur, prov, Namur, Bel.

gien, 15.10.54.
anträffad, Olonets (61" N, 33" E), Karelsk-

Finska republiken, Sovjetunionen,
r 6. I 1.53.

fångad, Cuneo, Piemonte, Italien, 29.11.54.
funlen död under kraftledl., Ifeudeber,

Sachsen-Anhalt, Tyskland, 26.2.55.
skjuten, Hiils/Krefeld, Westfalen, Tysk-

land, 22.2.55.
fångad, nära Antwerpen, Belgien, 10.3.55.
skjuten, strax E Trelleborg, Skåne, 222 km

sw, 19.9.55.
fumen död, Skepparslöv, Skåne, 145 km

wsw, 3.10.55.
död. mot fönster, Treuenbrietzen, 60 km

SW Berlin, Tyskland, 20.11.53. (Med-
delad i föregående ra,pport, dår dock
återf yndsdatum bortf allit. )

(llad,orna tad,orna)

funnen död, R,ibe, Jylland, Danmark,
16.10.55.

uo 895
xo 255

800013

800078
800195

800196

x 220t3

31.8.50. juv. Q s.
21.8.51. juv. g.

28.8.54. juv. Q C.

26.9.54. juv. Q g.
4.9.55. ad. Q g.

5.9.55. ad. Q g.

20.9.53. juv. g.

Gravand
830015 11.7.55. pull. h. -

Ejder
69 28.6.50. ad. Q129 26.7.51. pull.

172 16.7.5tt. pull.

(Somaterda mollissima)
h? - frmen död, Ottenby, f9.6.54.
h. - skjuten, (6x), vid Marstrand,

345 km NW, 6.1.55.
h. - skjuten, Vejle fjord, Jylland,

so
so

so

Bohuslån,

Danmark,
6. I 1.54.

Myrs pov (Limosa lapponica)
23.9.51. ad. g. - skjuten, Ö1a4fl i Limfjorden, Jylland, Dan-

mark, 20.-8.,55.

yo

XO 266

YO 1611 27.8.48. ad.

504445 30.8.53. ad.
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R oskarl
7250 21.7.52. ad. g.

500649 18.8.52. juv. g.

ö03396 23.7.53. ad. sr C.

Kustsnäppa

(Arenaria interpres)

- fångad, Ile de R6, Char.-Mar., X'rankrike,
21.5.53. el. 54.

skjuten, 20 km W Saint Nazaire, Loire fnf.,
Fran-krike, 20.5.55.

dödad, St. Georges de Didonne, Char.-Mar.,
Frankrike, 7.5.54.

(Cali,ilris canutus)
anträffad, Mimizan-les-Bains, Landes,

Frankrike, 23.5.54.
funnon skadad och dödad, 45 km SE Ber-

gen, Hordaland, Norge, 28.8.55.



zo 9865

zox 6670

zoa 8399

zoB 9210

zoD 8082

zv 7638

zv 7685
vo 7330

500070

101006

502313
502577

502554

G 543L2

503900

50.4791

506638

506646

506680

506966

507r41

507465

507774

508367

50867 2

508764

509043

12.7.48. ad,.

4.9.48.

3.8.<19. ad.

15.8.49. ad.

26.7.50. ad.

22.7.51. ad.

20.7.52. ad,.

21.7.52. ad.
22.7.52. ad,.

15.8.52. juv.

7.7.53. ad.

17.7.53. ad.
19.7.53. juv.

20.7.53. ad.

31.7.53. ad.

15.8.53. ad.

2.9.53. juv.

22.7.54. ad.

22.7.54". ad.

22.7.54. ad.

27.7.54. ad,.

28.7.54. ad,.

30.7.54. ad.

1.8.54. ad.

5.8.54. ad.

9.8.5<1. ad,

10.8.54. juv.

11.8.54. juv.

Kärrsnäpp a (Calid,ris alpi,na)

g. - anträffad, Archangelsk, Sovjetunionen,
19.5.53.

g. - fångad, 32 km NE Arles, Bouches-du-
Rhöne, Frankrike, 28.12.53.

g. - antråffad, Bassin, d'Arcachon, Gironde,
Frankrike, 9.5.54.

g. - endast tarsben med ring påtråffat, Rock,
Cornwall, England, (50' 34'N, 4'56'W),
r 7.8.55.

g. - anträffad, Merdja Daoura, N Port-Lyautey,
Marocko, (34" 40'N, 6' 22'W), 13.f .55-

g. - skjuten, Ordrup, Odsherred, NW SjäIland,
Danmark, 20,L1.54.

g. - fångad, 38 km SW Saintes, Char.-Mar.,
Frankrike, 2.2.54.

g. - kontrollerad, Ottenby, 27.5.55.
g. - funnen död, Friedrichskoog, Schlesw.-Elolst.

Tyskland, 22.4.55.
g. - dödad, nåra P6nerf, Morbihan, Frankrike,

4.3.55.
g. - skjuten, Ballysadare Bay, Sligo, Eiro,

(54" l3'N-8. 3r'W), 6.2.55.
g, - kontrollerad, Ottenby, 24.7.55.
g. - dödad, St Val6ry-sur-Somme, Somme,

Frankrike, 10.1.55.
g. - anträffad, Xånthe, Trakien, Grekland,

2.3.54.
g. - skjuten, Bassin d'Arcachon, Girondo,

Frankrike, 2.2.55.
g. - funnen död, Morecambe, Lancashire, Eng-

land, ca 29.12.55,
g. - funnen död, Burano nära'i/enedig, \reneto,

Italien, 7.1t.55.
g. - skjuten, St-Xandro nära La Rochelle,

Char.-Mar., X'rankrike, lg.l 1.54t.
g. - skjuten, Redon, 64 km SW Rennes. Ille-et-

Yilaine, Frankrike, 1.1.55. - Även tars
insånd.

g. - skjuten. Marano Lagurare, Veneto, lta_
lien, 10.2.55. - Även lars insänd.

g. - skjuten, Bradwell, Essex, Fpgland,
(51" 44'N, 0" 54'E), 9.12.55.

g. - antråffad, Khalkis, Eubea, Giekland,
31.10.54.

g. - skjuten, Bone, Constantine, Algeriet,
26.10.54.

g. - skjuten, Viana do Castelo, Minho, portugal,
jan. 55.

g. - dödad, nära Le l{avre, Soine-Mar., Frank-
rike, 20.3.55.

g. - dödad, nära Rovigo, Veneto, Italien,
16.t2.55.

g. - skjuten, Surville nåra Carterot, Manche,
Frankrike, 18.1.55.

g. - dödad, 27 km SW Rochefort, Char.-Mar.,.
Frankrike, 17.10,54.

t7L



'i:r i
I

513734 5.9.5<t. juv. g. - dödad, Arös,45 km SW Bordeaux, Gironde,
Frankrike,11.12.54.

513742 5.9.54. jur'. g. - skjuten, St Trojan-les-Bains, lle d'Ol6ron,

5r'86e 6.e.54. juv. *. - .oj113l';ä11,; åäål"it"il,'iltr9-;"en, car-
vados, Frankrike, 6.11.54.

514028 8.9.54. iuv. g. - skjut'en, Bassin d'Arcachon, Gironde, Frank-
rike,13.3.55.

ö14172 11.9.54. juv. g. - skjuten, Batz-sur-Mer, Loire fnf., Fronk-
rike,23.1.55.

5L4240 13.9.54. juv. g. * skjuten, Winteringham, Ifumber, Lincoln-
shire, England, (53" 42'N, 0" 34'W),

' 5.1.56.
514612 26.9.54. juv. g. - skjuten, Scheldes m;'nning, 30 km NW

Altwerpen, Zeeland, Holland, 14.1.55.
ö14666 29.9.54. juv. g. * {tnnen döende, Boltenhagen, Mecklenburgn

Tyskland, (53'59'N, ll' 14'E), f 5.r.55.
203030 24.8.55. juv. g. - skjuten, nära Aveiro, Beira Litoral, Portu-

gal, c:a 2O.L2.55.

S p o r- s näp p a (Calid,ris lerrugineo,)
YO 7452 22,7.52. ad. g. - fångad, St Vivien, Medoc, Gironde, Frank-

rike, 16.8.54.
503077 21.7.53. ad,. g. - funnen död, nåra Salerno, Campania, Ita-

lien, 12.5.55.

S m å sn åp p a (Calid.ris mi,nuta)
K 26963 12.9.53. jur'. g. - dödadn Salin de Giraud, Camargue, Bouchos-

du-Rhöne, Frankrike, dec. 54. - Även
tars insänd.

M o s n ä p p a (Calidris temntönckiö\

f01324 5.8.53. ad. g. - fångad, sammanJlödet a,v Po och Oglio,
Veneto, Italien, 2f .8.55.

201898 6.8.54, ad. g. - dödad, nära Ravenna, Emilia, Italien,
26.3.55.

B ru s h ane (Plrilornachus pugnan)
XO 477 14.7.53. juv. cl g. - skjuten, nära Lestizza, Udine, ftalien,

27.2.55.
G 54579 4.8.53. jur'. ? g. - skjuten, nåra Ancona, I\tarche, Italien,

18.3.55.
700893 30.8.55. jr."'. C g. - dödad, St-\rigor, 30 km E Le Havre, Seine

Inf., Frankrike, 22.9.55.

D r i I I s n ä p p a, (Tringa'hypoleuroul
542126 17.7.53. ad. g. - kontrollerad, Ottenby, 5.7.55.
510670 3.8.55. iuv. g. - fångad, Istres, Bouches-du-Rhöne, Frank-

rike, 14.8.55.
203115 29.8.55. juv. g. - döclad, Rouglon, 17 km SSW Mannande,

Lot-et-Garonne, Frankrike, 15.9.55.

Grörrb ena. (Tri,nga glareola)

506928 26.7.54. juv. g. - kontrollerad, Camargue, Bouches-du-Rhöno,
Frankrike, 6.8.55.

507531 30.7.5tt. juv. g. - funnen under kraftledn., I(usmark, 22 km
NW Skellefteå, Västerbotten, 1000 km
NNE, ca 25.5.55.
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507995 3.8.54. juv.
ö09131 13.8.54. juv.

ö092ö2 16.8.54. juv.
509545 24.8.54. juv.

514361 16.9.54. juv.

ö10ö87 30.7.55. juv.

510700 3.8.55. juv.

510851 7.8.55. juv.

510914 9.8.55. juv.

Bonrs Exesrnöu.

g. - dödad, nära Ferrara, Emilia, Italien, 1.9.54.
g. - dödad, nära Florens, Toscana.,. Italien,

1.9.54.
g. - dödad. nära Bari, Puglia. Ttalien. 17.9.54.
g. - skjuten, nära Vercelli, Piemonte, Italien,

sept. 54.
g. - anträffad, Krakowitz, Polen, (51" 55'N,

23" r0'E), 26.9.54.
g. * anträffad, Camargue, Bouches-du-Rhöne,

Frankrike, 21.8.55. - Även tars insänd'
g. - skjuten, nåra Cambrai, Nord, Frankrike,

22.8.5i.
g. - skjuten, Yauvert', Gard, Frankrike, ca

29.8.55. - Aven tars insänd.
g. - dödad, nära Aiguesmortes, Gard, Frank-

rike, 18.9.55.
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510972 9.8.55. juv.

511059 10.8.55. juv.

511091 10.8.55. juv.

511309 13.8.55. juv.

5ll6l7 24.8.55. juv.

511618 24.8.55. juv.

511669 25.8.55. juv.

511672 25.8.55. juv.

501779
50r 833

700199

70027 3

700519

700664

700685

700709

700802

5457 3

5.4686

700812

23.7.55. juv.

26.7.55. juv.

29.7.55. juv.

9.8.55. juv.

Rödbona
12.7.53. juv. h? -13.7.53. juv. C. -
19.7.54. juv. g. -
1.8.54. juv. C. -

19.6.55. pull. h. -

(Tringa tolcrnusl

kontrollerad, Ottenby, 8.6.55.
dödad, 15 km NE Caen, Calvados, Frank-

rike, 14.7.55.
funnen död, mynningen av Authie, Somme,

Fran-krike, 8.8.54.
skjuten, Et'ang de Lapalme, Aude, Frank-

rike,10.10.54.
skjuten, Bassin d'Arcachon, Gironde,

Frankrike, 23.8.55.
anträffad, halvön Quiberon, Morbihan,

Frankrike, 5.8.55.
dödad, lte d'Ol6ron, Char.-Mar., Frankriko,

17.8.55.
skjuten, Mira, Beira Litoral, Portugal,

6.9.55.
skjuten, Gruissan, Aude, Frankrike, 21.8.55.

Toscano, Italien,

Sardinien, Italien,

Campania, Italien,

g. * dödad, nära Modena, Emilia, Italien,
23.8.55.

g. - dödad, 7 km S_ St Gilles, Gard, Frankriko,
22.9.55. - Aven tars ineänd.

g. * dödad, nära Pavia, Lombardia, Italien,
I0.9.55.

g. - dödad, nåra Venedig, Veneto, Italien,
8.9.55.

g. - skjuten, nära Arles, Bouches-du-Rhöne,
l'ranlrike, 21.9.55.

g. - dödad, nåra, Milano, Lombardia, Italien,
20.9.55.

g. - dödad, nära Bologna, Emilia, Italien,
10.9.55.

g. - skjut'en, Argenta, 40 km SE Ferrara,
Emilia, Italien, 18.9.55.

6.

6'

G

(]

Svarösnäpp a (Tri.nga erythropus)
4.8.53. ad. g. - skjuten, 

U.nära, 
Arezzo,

8.8.53. juv. g. - dödad, nåra Cagliari,
t6.10.55.

9.8.55. juv. g, - dödad, nåra Neapel,
4.9.55.

ZAX 4422

zax 5002

50807 8

50851 I

513768

513877

t74

S t ö r re s tr €r n d p i p ar e (Cltaradrius hiaticula)
1.8.53. juv. g. - dödad, Sidi-Ben-Nour, 70 km S Mazagan,

Marocko, 16.1.55.
16.8.53. juv. g. - skjuten, Ile d'Ol6"on, Char.-Mar., Frank-

rrke. ZtJ.5.bb.
g. - skjuten, Bassin d'Arcachon, Gironcle,

Frankrike, 1.5.55. - Även tars insand.
3.8.54. ad.

7.8.54. juv. g. - skjuten, 16 km N Lesparre-Medoc, Gironde,
Franlrike, 20.10.54.

5.9.54. juv. g. - dödad, nära St Nazaire, Loire Inf., Frank-
rike, 29.9.54.

6'e'54' juv' *' - "u'#ffih,tf:#"ilJ1?3".ä:'jH3tr*
insiind.
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xo

UO
UO

yo

UO

UO

UO

xo

so

1053 16.6.52. juv.
1154 16.7.53. juv.

Tofsvipa
448 31.5.53. pull. h. -

Strandskata

(Vanellus uanellus)
funnen död, Ottenby, 12.6.55.

(H aematopus ostrale,gus)

funnen död, Ottenby, 10.6.55,
kontrollerad, Ottenby, 15.7.55.

(Stetna paracli,saea)

kontrollerad, Ott'enby, 7.6.53; frmnen död,
ca 70 sjömil ENE Hammerons fyr, Born-
holm, Danmark, 6.6.55.

(Larus ridibundus)
funnen död, I{usum, Schlesw.-Holst., Tysk-

Iand, början av okt. 55.
skjuten, Sånga sn, Uppland, 360 km NNE,

24.6.55.
kontrollerad, Genöve, Schweiz, 2O o.31.1.52,
. fumen död, Ottenby, 2 km NE, 10.10.55;

funnen död, nära Leerdam, Zuid-Holland.
Holland, 24.7.55.

fumen död, Grimsby, Lincolnshire, Eng-
land, 14.9.55. - Aven tars insänd.

funnen död, Bremen, Tyskland, 20.5.55.
rester anträffade, nära Ähus, Skåne, I35

km WSW, 6.10.55.

(Larus marinus)
skjuten, Bröndby strand, Köge Bugt, Själ-

land, Danmark, 25.1L.54.

h?-
h?-

Silvertärna
5521 9.6.5I. ad. h.-

Skrattmås
jo-'. g'! -

h.-
h.-
h?-
h?-

360 11.7.47.

579 25.6.49.

615 30.6.49.

472 8.7.53.

800006 21.6.s4.

800039 15.8.54. juv.
800175 22.8.55. juv.

ad.

ad.

ad,

I{avstrut
170 6.7.54. pull. h. -

S ummary: The activities of the Ottenby Bird Station in 1955. (Ottenby
Bird Station Report No. 21.)

The station was manned from the beginning of April to the end of October. Spring
migration was late this year, and several cases of reversed migration were noted
following irruptions of cold air from the north. A conspicuous case has beencommented
upon earlier in this journal (VF 15, p. 5a).

As in previous years, continuous observations of the birds flying past the south
point of Öland in daylight wero performed from I June to 31 October. The irruqtion
ol (]arrulus gland,ar'ius was followed in detail. Mostly the birds approached the point
flying at great height and proceeded out over the soa while still ascending, whereupon
they suddenly feII steeply down to the lighthouse garden and after a short rest headod
north for the Ottenby forest, to try it all again on a later occasion. Only 100

individuals were seen leaving the island for good.
A striking feature of the autumn migration was the almost total absence of small

wadors of tho genus Calid,ri,s, especially Cali,ilri,s alpi,na,w}l'ictr in the last eight years
havo been seen and trapped in such great, numbers at the Bird Station. According
to IL llor,ennsnlr, of the R,evtangen Station, no corresponding roduction in the
number of dunlins was noted in southern Norway.

In addition to the observations carried out at Ottenbv, observations were also
made of the great passago of sea-birds which takes place in Kalmar Sound, between
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Öland and the Swedish mainland, and wlrich has not earlier been subjected to regular
studies for any longer periods. Table I gives the number of sea-birds seen on passage

through the Kalmar Sound, at Revsudden point, during the period 6-24 October
1955. Tho total number seen amounted to 72.000, of which i'. o. 56.0O0 Somateria

mol,l,issima and 1.500 Branta bern'icla.
As usual, considerable weather-movemenf,s of swifts took place in June and July:

on oach of the three days 3, 4, and 16 July, more than 10.000 flew south past the
station. Tho rzwischenzug> of yormg starlings reached its peak on 6 July with nearly
17.000 individuals counted on passage. Among rare southerrr and eastern birds seon at
Ottenby during the year were sorne Streptopelia' turtur, a S. d'ecaocto (28 June)' a
Dend,rocopos meili,us (2 Oct.) and a C'ircus n aarourua (a female repeatedly seen during
tho summer).

A toöal of. 9.522 birds woro ringed at Ottenby during the year, and I55 were

recovered in Sweden or abroad: iinree Tri,rrya erythropus from Italy, L9 Tringa
glareola (mostly from N. Italy and the Camargue), o, Calidris canutus from Norway
(cha,rrge of route!), etc. Ar interesting recovery is that of an adult rnale Sglai.tt

atri,oa.pilla from Beirut, Libanon, about 28 June. This is tho second Ottenby blackcap
from Libanon in thab time of the year, which throws an interesting light on the note
on lato blackcaps in the Near East (Palestine) by Colonel Mnrxnnrzreenrv in a recent
issuo of Tho Ibis (vol. 96, p. 293, 1954).
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