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Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1961
(Meddelande nr 35 från Ottenby fågelstation)

Av

Bensno Mecnussox

Stationen var under sitt sextonde verksamhetsår bemannad 10.4-
15.11 samt 27.12-31.12. Under hela året utförde dessutom jaktvår-
dare Rosnnt v. Scsur,tz såsom tidigare observationer och ringmärk-
ningar på Ottenby Kungsgårds ägor.

Vid Skäggenäs skedde observationer under perioden mars-novem-
ber. Separat redogörelse kommer i VX'.

Medel till verksamheten har välvilligt ställts till förfogande av
Viltforskningsrådet.

En viktig händelse i stationens historia var invigningon av det nya
flyttfågelmuseet den l0 juni. Vi hoppas att museet skall göra nytta
både som informationskälla för turisterna och som inkomstkäIla för
stationen. Museet kommer att skildras i ett senare nummer av VX'.

Såsom stationsföreståndare har tjänstgjort T. Ar,u, I. Ar,NÅs,
A. B.rÄnver,r,, B. Bnonfrr, S. O. Canr,ssox, R. Ennnnc, T. Gusravs-
soN, R,. Gvllrx, W. JnNnrNc, G. Lrr^rnDAHL, H. Mynnnnne, N.-O.
Outssow, B. Pnrrnnsson, C.-G. Önrvrax, S. Ösrnnr,ör'. Ringmärkare
har varit A. B,rÄnvLr,r,, R,. X'selrzfr, L. If. fserssow, P. Menrrr-Lör,
G. Orr,ssolv, N.-O. OnlssoN, J. Rrcnmns, A. SÄr,r,srnöu, B. Tnysn-
r,rus och S. Wnsrrnr,uNo samt assistenter R,. ANnnnssoN, P. Bnucrs-
soN, L. B.römr,urqn, PE. on Cnousaz, H. M. Donrnsow, J. Enrrssow,
T. X'nroor,rssoN, If. Il.rur,srnöu, E. Hor, c, S. Janssolr, R,. Kascnn,
S. Lenssor, M. LrNosrnöm, L.-E. LöncnnN, G. Pnncrvar, G. Roos,
A. Svnnssolr, B. Trrvsnlrus, T. Tvsr, A. Öcxxnn.

Rastande och häckande fåglar

Årets första månad blev helt snöfri och till att börja med ganska
mild. Relativt många rödhakar övervintrade, och bland övriga iakt-
tagna arter kan nämnas sånglärka, morkulla, stjärtand, stare, säv-
sparv och blå kärrhök. Den senare hälIten av januari blev kylig, men
månadens sista dagar inledde en mild period, som skulle komma att
vara ända till den 19 mars. Inte förrän sista dagen i mars täcktes
marken av ett jämnt snötäcke. Det milda vädret satte spår i fågelliv
och växtlighet. Tusenskönor blommade i februari, och gräset hade
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kommit upp överallt. Gravänder fanns i Norrvik från mitten av feb-
ruari, då även de första tofsviporna och en ljungpipare visade sig.

Den 16 februari dök en större strandpipare upp i Norrvik, samtidigt
som luJten dallrade av sjungande sånglärkor på flyttning. Februaris
sista dag bjöd på svart kråka och taltrast. Under mars noterades bl'a.
vitkindade gäss, myrspovar, skärfläckor, kärrsnäppor och sädesärlor.

Ett markerat sydsträck märktes den 19 mars i samband. med kylan
och snön, då trastar, bofinkar, starar och tofsvipor flög ut över vattnet.

Medeltemperaturen under april Iåg något högre än normalt, och i
mitten av månaden visade sig de första gräsandungarna, medan de

första tofsvipeungarna dök upp i slutet av april. Två härfåglar kunde

ses på åkrarna tillsammans med strandskator och tofsvipor.
Maj och juni hade mestadels kyligt och regnigt väder, med undan-

tag för den första veckan och de två sista dagarna av juni. Ned'er-

börden var högre än normalt. I maj började rariteterna dyka upp.

Den 1l maj kom en rödfalk inseglande från havet. Den kunde även

iakttagas den 2l maj, då i färd med att, fånga insekter i Ottenby
lund. En ökenpipare spankulerad.e på tången den 17 maj. Den rastade
på bankarna under fyra dagar. Arten har tidigare observerats två
gånger i Sverige. (Morups Tånge 1938, Ottenby f954). Bland övriga
rariteter under maj och juni kan nämnas härfågel, halsbandsflugsnap-
pare, ringtrast, rosenfink, kärrsångare, sommargylling, brun glada,

afton-falk och turturduva. Man konstaterade häckning av jorduggla,

vilket inte skett sedan 1959. Två par turkduvor häckade i Grönhögen.

Juli och augusti var allt annat än sommarlika, endast sex riktiga
solskensdagar noterades. Havsvattenståndet var tidvis mycket högt,

vilket minskade fångsten på tångbankarna. Cirka 300 grågäss rastade

i spridda flockar på ängarna från mitten av juli till mitten av augusti.

Sädesfälten utgiorde tidvis betesplats för gässen, vilket irriterade de

öländska jordägarna. Gamla hederliga fågelskrämmor visade sig dock

vara ett gott skydd mot gässens tröskande.
Augusti inleddes med att en tuvsnäppa visade sig ute på udden.

Det är andra gången denna art observeras i sverige. Tlavsvattennivån
sjönk vid denna tidpunkt, och den 3 augusti började kärrsnäpporna

komma på allvar. Samma dag iakttogs en svarthakad buskskvätta i
norra delen av ottenby lund. Den 8 augusti fångades buskskvättan
med nät, varmed. ytterligare en ny art kunde noteras bland stationens

ringmärkta {åglar. En ung kårrsångare fångades den 17 augusti' Då

arten fanns sjungande i början av juni kan häckning misst'änkas.
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september och oktober blev ovanligt varma och vackra med vindar
från so och sv. Endast en fjällvråk uppträdde under september, till
skillnad från förra årets invasion. Den 13 oktober, som v&r en klar,
vacker höstdag med svaga västliga vindar, sträckte l.2l3 tranor.

Denna siffra överträffar de fyra sista sträckräkningsårens (1958-
56) totalsummor. Medeltalet sträckande tranor per år under åren
lS47 -56 är L465.

I slutet av oktober konstaterades inom loppet &v en vecka tre för
landet nya fågelarter: ökensångarc (Sylui,a nana), taigasångare (phyl-
loscopus inornatus), och långnäbbad beckasinsnäppa (Limnod,romus
scolopaceus). Separata redogörelser för dessa trevliga fynd kommer i
vx'.

Årets två sista månader blev kalla och ned.erbördsrika med väx-
lande vindar. Den I november uppträdde domherrar invasionsartat,
och 95 stycken ringmärktes. Den 6 november sträckte nära 600 vit-
kindade gäss. Den följande natten skiftade vädret från klart till hel-
mulet, vilket fick till följd att en stor mängd morkullor avbröt sitt
sträck och slog sig ned i ottenby lund. antalet uppskattades till
c:a 1.500. Natten till den 14 november, när det kom kyla med klart
väder, försvann alla kullorna.

Specialundersöknin gar

Bland vetenskapliga arbeten som utförts under året kan nämnas
undersökning av fettupplagring hos mesar (Cnousez m. fl.), samt,
undersökning av fåglarnas luftsäcksystem (H. Mvunnnnc) och av
fågelfotens blodförsörjning (I. Lnxrvnnsrnor). Dessutom har fågel-
parasiter insamlats (i samarbete med Riksmuseets vertebratavdelning)
i syfte att klarlägga spridningen av en virussjukdom, vilken även kan
drabba människor.

Ringmärknin!,

X'ör första gången i stationens historia överskred antalet ving- eller
ringmärkta fåglar tjugotusen; summail blev 21.370. X'ör inte mindre
än 23 arber noterades därvid nybt årsrekord. Den gamla toppnote-
ringen för ringmärkta kärrsnäppor, 8.3G9 ex. (1g54), överskreds med
nära 1.000 märkta fåglar. Lövsångarsiffran löd på" 2.205 ex. mot tidi-

t47



BARBRO MAGNUSSON

ga,re 1.148 (1960). Den l8 maj nåddes nytt dagsrekord med 900 märkta
fåglar, därav 291 lövsångare. IJnder året blev dessutom sex för sta-
tionen nya arter ringmärkta, nämligen klykstjärtad stormsvala, vigg,
fasan, turkduva, sommargylling och svarthakad buskskvätta. Storm-
svalan hittades vid fyren natten till den 11 november. 8 svarta röd-
stjärtar ringmärktes under året; en fångades den 23 april, fyra i maj,
två i juli, och en den 28 oktober.

Äterfynd

Rapporter om 163 återfynd inkom under 1961, varmed l,zo/o av

antalet märkta fåglar under åren 1946-1961 har återfunnits.
Stationens första återfynd av steglits, sidensvans och morkulla

rapporterades. Steglitsen återfanns i Italien (45'30'N l0'15'E).
Sidensvansen hittades död nära Stockholm den I december,knappten
månad. efter märkningen. Morkullan sköts i Frankrike (47o 48'N,
3" 36'a).

Bland återfynden av kärrsnäppa kan nämnas ett från västra Afrika
(20" 40' N, 17"01'E), vilket är sydligare än något av våra tidigare
återfynd av arten. En annan kärrsnäppa, märkt som ung 1952 hitta-
des död i Västtyskland 1.8 1961, d.v.s. fågeln nådde den aktningsvärda
åldern av nio år.

Av de lt nya återfynden av större strandpipare kom två från
Marocko samt två från Ghana. Därmed har tre återfynd av större

strand.pipare rapporterats från Ghana.
En spovsnäppa märkt vid Ytterö i Finland (61" 32'N, 2lo 35'E)

kontrollerades vid Ottenby tre dagar senare. Avståndet Ytterö-
Ottenby är 670 km i riktning SSW. En sex år gammal tofsvipa i god

vigör fångades på Öland och fick sin nötta ring utbytt. En skrattmås,
som anträffades döende i England, befanns vara märkt drygt sex år
tidigare vid Ottenby.

Liksom förra året kommer data för åter{ynden att publiceras i
R ingmärkningscentralens årsrapport.

I f959 års rapport bör göras en rättelse. Rapphönan nr 801510

(VF 19, sid. 302) sköts den 2r.9 1961 i Stenåsa socken på Öland'

Ringen är insänd av meddelaren, som är länsjaktvårdare. Det tidigare
rapporterade återfyndet måste gälla ett exemplar med ett närliggande

ringnummer, som felavlästs av meddelaren.
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Tabell 1. Vid Ottenby märkta fåglar

(Bird,s ringed, at Ottenbg)

Miirkta
1961

(Ringed.

1961)

I lot"t -e"tt*
I t. o. m. 1960

l(Nunber finoed

I up u tsaol

2

I
262

63
6

76
84
29
I

lll
437
466
I3
49

393
38

3
3
I

t2
34

290
I
I

l6

4

4
480
595

2.985
l8
23

6
627
l16

t4
I

32
I

189
55

6.t22
1.335

I
22
l0

6
8

I

;
29
I

35

:

I
2

T4

j

,
22
8l

397
2
5

t4

I
3
b

;
163

böne strandpip arc (Charad,rius hi,ati,
cwla) ..

indro strandpiparc (Ch, d,uböus) . ..
Kustpipare (Ch. sqwatarol,a) ..... ...
Ljungpipare (Ch. apri,cari,a) .... ....

(Lgmnocrgptes rnin

t'

i ,oru" II I Äter-tvndI AUmmA I -

le otot rudl (Recoueriee)

tl
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Rödbena (7. totonus)
pa, (7. ergthropusl .. . .. . . .

luttsnäppa (T. nebularia)

kärsnäppa (C. mariti'ma)

Mosnåppa (C. tem,m'i,ncki'i)
Kärrsnäppa (C. al'pdna) .. : : : : : : : : : :
Spovsnåppa (C. lerrugineus) . ...'...

(Crocethi,a alba) . .

(Li,rnicola lalci,nel,lus) . . ..
Brushano (Philomnchus pugnat) ....

(Recurai,rostra aaosetta) .. .

srmsna,ppa
lobatus)

Havstrut (Lomts mari'nus) ..........

Gråtrut (L. argentat'us)
Fiskmås (L. mnus\
Skrattmås (L. rid'ibun'ilus) ..........
Fisktärna (Sterna hdrwndo)
Silvertårna (5. porad'i'wea) .........
Småöärna (5. albi'frons) . .

Sillgrissla (Ur'ia aatge) ... :. : :. : : : : :

uva, (Col,um,ba, oenas) .

Ringduva (C. pal'umbws)
(Streptopelia turtur) . . . . .

va(S.decaocto)......
(cuaulus Canorus\

Ilökuggla (Surni.a ul'wla) .

Kattuggla (Stri.* a,l'uco)

(Apus apus)
Kungsfiskaro (Alceilo atthis) .

Ilärfågel (Upurya epopsl .

Störro hackspett (Dendrocopos mo'i orl
Mindre hackspett, (D. minor)
Mellanspett (D. rnedius\
Göktyta (Jynn torqui'l'la) ...'.......
Trådlärka (Lull'ultt arbor ea\

(Alrtudn araensi's)

Ilussvala (Detr'ichon wbi'ca) .

Backsvala (Riparia ripa,ria)
Sommargylling (Ori,olus ori'olus) .. ...

Antal märkta I Iuerott
t. o. m. 1960 | 1961

(Number rtngeill ( Ringeil,
up to 1960) | 1961)

1.104
264

27.016
I.551

11

t4

t,
ll
t'l

I
7t

5

I
5l

(L. fuscus)

I
I
I

I

II
5

t4

I3

I9

Tabell I forts.
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Tabell I forts.

I

,ol -l lolrl -l rl
221 sl 271ål;lslgtl -l grl

zssl zrsl ssillzssl rrrl e++lzozl -l zezlzl -l zl;t _t ;t+ttl nl leslzstl -l zsrlzozl rosl szrlzsl +l r3l
531 221 751z.az+l ssol r.osolgazl ssl +solEl rl sls+sl rszl tzsloosj ssl o++l

-l'l'l245t 22t 2671
z.aozl t.rrzl s.+zsl

561 81 641zzal rol zralssl rol rorl
z+.sz+l ++stl za.sztl

28r 31 3ljllisl rl elrzgl rel rczl+l zl olsozl ssl s+slsosl srl ssol
9731 l28l r.r0rlrsrl rsl r+olr.gozl rggl z.rorls.o+rl +srl a. rr+j

4.5631 59rl s.t54l
ro.osol z.zo1l rz.sorl

so6l ssl aail
zsal szl zggl

s.ztsl r.+rol +.osol

,l_l,lr.s+sl gool z.z+slr.ssrl rsgi z.t+olrzl rl ral

t

I
lI
13

t5l



BA.R,BR,O MAGNIISSON

rön{ink (Chtrori,s chlorisl
its (C a,rduel,is car il,uel'is\
siska (C. spi,nus)
pling (C. cannabina)

interhämpling (C. fkwirostria) . . . . .

Domherre (P3lrrhula pyrrhula) .. . . . .

Rosenfink (Carpodrtows erythri'mts) . . .

Mindre korsnäbb (Loxia curairostra\ .

B oliutk (F r i'ng i'IIa' co el' eb s )
Bergfink (F. monti,lringillo) ........

(E mberiza citr i.nel,Ia)
I(ornsparv (8. oalantlra) .

Svarthuvad sparv (-lu. *"k;;in;i;k;
Ortolansparv (8. hortulona)
Videsparv (8. rusti'ca)
Sävsparv (8. och'oani'clus) ....'.....

(C atroarius lappowicus)
(Plectrophenan nitsolis)

råsparv (Passer d'omesti,cus)
Pilfink (P. monto,nus)

Summa 180 arturl f63.6481

Märkta
1961

(Rinsed
196 1)

Äterfynd
(Recoueries)

I tor"u
I summa

l<rotot 
*

134

1.361
I
I

Io

I

3.1 l1
Irf

8

307
164

4

I

t7
624
44

I
4

I
I

41
;

9

121.784
I
I

I3

40
I

16

Tabell I forts.

1601
4331

r.4l8l
rl
II

3651
3t2l

1e.23 r 
I

7.9901
r6.63r I

621
r 401

rl
3.4831
8. I 701

I

2rl
8r3l

671

ee4l
48el
5ll

r03l
8801

ill
47t

l.e18l
4401

l.s28l
rl
rl

l48l
II

4361
l4l

3l
25sl
erl

r52
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Summary: The activities of the Ottenby Bird Station in 1961 (Ottenby
Bird Station Report No. 35).

More than 21000 birds were ringed at the Station from April lOth to November lSth,
over 20000 of which wero passage-migrants. (Table t column 2). The highest daily
figure was reached on May l8th, when 900 birds, mostly warblers, wer:e trapped.
The recoveries reported in 196l numbered 163. Among the moro interesting items
there is a, Cali.d,ri.s alp'ina born West Africa, two Charad,ri,us hiaticula from Ghana and
two from Morocco, a control of a Finnish-ringed Calidri,s terrug'inea after a three-
days flight, and o. Bom,byc'illa garrulus which moved north to Stockholm in Novem-
ber. 'l'he list of rare birds observed (and, in some cases, ringed) includes Oceanod,roma

Ieucorrhoa, M'ilaus mögrans, Falco aespertinus, Falco naumanni,, Charad,rius leschen-

aulti,'i, Upupa epops, Ori,olus or'iolus, Sao'icola torqudta, L'imnodromus scolopaceus, Syluia
nana, and. Phyll,oscopus inornatus. The latter three are new to the Swedish fauna,
and their occurrence at Ottenby has been commented upon in separete reports in this
journal. No systematic study was made of the visible migration, although counts
were taken of an unusual peak in the passage of cranes, Grus grus, on October l3th,
giving a figure of 1213 which, incidentally, is only slightly less than the average yearly
total for the period 1947-1956.

Special studies were mado on fat storage in Parus, on tlre respiratory system of
birds, of blood circulation in the leet of birds, and of virus-carrying ecto-parasites,

Manuskriptet inlämnat den 20.12 1962. Förf:s adress: l\furlkg. 5 B, Uppsala.
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