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Fågelsträcket genom Kalmarsund 1961

(Meddelande nr 44 från Ottenby fågelstation)

Äv

Recwen Eoennc

Den fjärde kontinuerliga säsongen av sjöfågelobservationer genom-
fördes år 1961 vid Revsudden på halvön Skäggenäs i Kalmarsund.
Med hjälp av tretton kunniga faltornitologer upprätthölls bevak-
ningen tiden I mars-I9 november. Verksamheten finansierades a,v

Viltforskningsrådet och organiserades genom kommittdn för Ottenby
fågelstation.

Som observatörer tjänstgjorde:

1.3. -31.3. Lens GusravssoN
f .4. -30.4. Lnrr Nrr,ssoN
1.5. -10.5. fxcven Ånnnuar
f 1.5.-3f .5. Gönen Roos
I.6. -11.6. CnmsrEB ELDERUD

12.6. -30.6. Bo Trrvspr,rus
1.7. -25.7. Pnrnn BnNcrsors

26.7. -24.8. Ca,r Runnssow
25.8. -31.8. Tonv Tvsx
1.9. -30.9. B.rönn Wnsrr-uNo
f .10. -21.10. Lens-Enrr< Lör'onox
22.L0. -5.11. Bnxcr Lanssos
6.f 1. -l9.ll. L. T. Jeltssor
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Till observatörerna framföres fågelstationens tack för väl genom-
förd tjänst, som påtagligt bidrager till ökad kännedom om fåglarnas
sträckvanor. Förutom de i denna rapport, angivna stråckförhållan-
dena föreligger i den av observatörerna förda dagboken ett gediget
och intressant material om dygnsaktivitet, ålders- och könsfördel-
ning m.m., som det är vår förhoppning att underhand göra tillgängligt
för publicering.

Vädret under observationsperioden

Kalmarsund var isfritt då observationerna började den I mars,
och kl.08 samma dag noterades en lufttemperatur pä +2'C, medan
vattentemperaturen var f lo C. Snöbyar förekom fram t.o.m. 5 april.
Månaderna april-juni hade växlande väderlek och ofta återkom-
mande perioder med. regn, dimma eller hårda vindar. Varmaste d.agen

under året blev 3 juli med +22" C i luften och 118" C i vattnet.
Juli-november hade genomgående ostadig väderlek och ofta åter-
kommande regn i samband med hårda vindar. Sista obs-dagen (19.f 1)

noterades temperaturen i luften kI. 08 till +10'C och i r-attnet, till
+4'c.

SJöfågelsträcket

Förhoppningen att under årets säsong utföra kontrollobservatio-
ner, dels på östsidan av Öland, dels på Ölands västkust mittöver
Kalmarsund räknat från Revsudden, kunde ej infrias. Tillgången på
kunniga och villiga observatörer kan betecknas som god, dock ej så
god att en dubbelbemanning blev möjlig.

Svårigheterna att fullständigt kontrollera dagsträcket genom Kal-
marsund blir fc;r varje säsong alltmer uppenbar. Avgörande betydelse
har den p2inskliga faktorn. De olika observatörernas skiftande kom-
petens, noggrannhet och uthållighet återspeglar sig tydligt i dag-
böckerna. Vårdet av observationerna är därmed inte förringat; sins-
emellan fullkomligt jämförbara observationer presterar inte ens de
skickligaste bland våra ornitologer. Under kommande säsonger åter-
står att genomföra beråkningar över storleksordningen av de osäkra
momenten.

För den tjänstgörande observatören påpekas ständigt vikten av att
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Vår Fåqelacidd 24 (1965)

största noggrannhet ägnas räkningen av sjöfågelsträcket. Genom denna,
och kontrollen av övriga arter, kan från observationsplatsen lämnas
belägg för skiltande tendenser i fågelvärlden. Ratt tolkade kan våra
siffror återspegla ökningar och minskningar i skilda populationer,
invasionsuppträdanden, omläggningar av sträckväg etc. - alla frågor
av betydelse såväl rent ornitologiskt som för jaktvården och natur-
skyddet.

I sjöfågelsträcket förekommande arter fördelar sig under året på
4 arter lommar, 3 arter doppingar, storskarv samt 25 arter andfåglar.

Den lägsta noteringen hittills gjordes på nordgående sträcket av
lom, medan sydgående sträcket höll sig nära medeltalet för de fyra
år, då kontinuerliga observationer genomförts. X'örekomsten av stor-
skarv har ökat markant, vilket uppenbarligen står i samband med
artens kolonisering av SmåIands skärgård.

Några av andfåglarna förekommer i sådan myckenhet, att mate-
rialet får intresse i jaktligt och naturskyddsligt hänseende. Detta
gäller alfågel, svärta, sjöorre och ejder samt den fridlysta prutgåsen.
Totalsummeringar av antalet individer av dessa arter i nordlig resp.
sydlig sträckriktning utgör underlaget till tabell l, där varje års
sträck ställs i relation till medeltalet för sträcket åren tg58-lg6l.

TabeII L Sjöfågelsträckot genom Ilalmarsund: Striickintensitet i procent av medel-
talet för åren 1958 - 1961. (Flwctuations in the migration ol sorne ilu.oks onil geese through
the Kalm,&r SauruL i,n 1958-61, eapressed, as,percent ol yearly flLearL totals. Ettreme

ri,ght column shoue gearly mean totals.\

Sträck mot norr
(Northbound,) 1958 1959 1960 196l Medeltal

-{Ifågel(Clanguln,hyernollsl ..... - 0,8 +4I,8 +31,1
Svätta (Melani,tta, fusca) -62,s -21,s + 58,?
Sjöorre (M. ni,gra) + L4,4 -33,? + 74,8
Ejder(Somateriarnoll,i,ssima) .... - 5,+ +10,6 +21,8
Prutgås (Branta berndcl,a\ -48,3 -26,2 + 30,0

-72,1 2.921
+ 26,1 12.757

-55,4 2.8t0

-26,5 153.756
+ 45,1 3.084

Stråck mot söder
(Southbourul)

Alfågel - 54,8
Svärta. -28,8Sjöorre + 46,1
Ejder . -21,2Prutgås + 841,0

+ r6,e + 95,1 -55,0+17,3 +24,4 -13,0
-15,3 -22,0 - 8,8
+ r4,7 + 33,2 + 3,2

-7t,2 -4,s -7,s

21.4t7
37.6t5
20.012

259.698
.1.940
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Övriga arter

Under säsongen 1961 observerad.es I38
ningen i antal per månad var följande:

Månad (Month) III IV V
Antal arter (Number of 52 80 69
speci.es obseraeil on
passage)

sträckande arter. X'ördel-

VI VII VIII IX X XI
67 58 77 69 93 77

Nytillkomna under detta år i observationslistan är tereksnäppa
(Xenus cinereus), skärsnäppa (Calidri,s maritima), mindre hackspett
(Dend,rocopos minor), nötkråka (Nucifragu cargocatactes), kungs-
Iägel (Regulus regulus) och pilfink (Passer montanus). Efter huvud-
tabellen (tab. 2) lämnas en månadsvis uppställd redogörelse över sär-
skilt intressanta iakttagelser, även inneslutande andra observationer
än rent, sträck.

Tabell 2. Sträcket genom Kalmarsund 1961 fördelat på de hur-udsakliga sträclcikt-
ningarna. (The ai.sibl,e m,igratiom ol bi,rils through the Kalmar Sound,, arramgeil accord,i,ng

to pri,neipol, fli,ght ili,recti,ons,)

| .tr.t(specie.<) I N I s 
II r- ----T-----l

lStorlom (Gauiaarctica) .l t.Sa+ I 0gS I

llstom(O.i,mtner). ......1 2l IlVitnäbbadislom(G.adams'ii\..........1 I 2 I

lObest.islommar (G.,immer1a'd.amsii) ....1 I I n 
I

lSmålom(G.steilnta) ......... I 541 I 239 
|

lObost. lommat(Gaaiasp.) ............1 I.855 I 2.128 
|

lSkäggdopping (Pod,icepsuistatus\......1 152 | 493 I

lcråhakedopp'ary (P. sriseioena) ........1 142 | 90 I

lSvarthakedopping P. auritus)..... ... I 24 I l0 |

lobest. doppingar (Podiceps sp.) ........1 5l I 26 |

lStorskarv (Phalacrocorar carbo) ... ....1 228 I 124 |

lHiLger(Ard.eacinerea) . ......1 27 I 44 
I

fGräsand (Anas platyrhgnchos) . .l 371 | 880 
I

lKricka (4. crecca\ ......1 42 I 1.408 I

lBlasand (A. peneiope) | tB4 | 2.425 |

lstiartand (A. acuta) ...........1 56 I 2.166 |

lSkedand(A.clypean\ .........1 26 I l3I 
I

lObest. änder (Anas sp.'1 .l lI2 | I77 
|

lBergand (Agthya marila) | 251 | 2.195 |

lvigg(,a. lutisulal .....| 640| 2.203|
lBrunand(A.lerirnl ...........1 20 I 23 

I

lObest. dykänder (Aythya sp.) ... I ls2 | 947 |

lKnipa, (Bucephala ctansule) ...........1 832 | 399 |

._l rl *

20
I

1l

Obest. dykänder (Agthya sp.) . . .

Knip a, (B ucephnla clangula)

I00



Vår Eagel,adrl.d. 24 (1965)

Art (Species\

I

f 
Affågel (Clangula hy em,alis)
fSvärta (Melani,tta lusca) ,

Sjöorre (M. ni,gra)
Eider (Somateria molli,ssi,ma) . .. . . . .. ..
Obest. tunga dykändor (Sorn.lMel.) . . . .

Småskrake (Mergus serrator)
Storskrako (M. merganser). . ., . .

Obest. skrakar (Mergus sp.) . . .

Gravand (Tad,orna tadorna)
Grilgäe (Anser anoer) .

f 
Bltisgås (A. alfuilrons)
lFjrillgås (A. erythropus) . . ... .

lS*idgås (A. fabalis)
lObest. gäss (Anser sp.)

I 
Prutgås (Branta bernic [a)
lvitkinded gås (.B. leucopsis)
fKanadagås (8. canad,ensis) ............
lnl--r -a-- I tMd--tD^--t^\lObest. gäss (AnserlBranta) ............
iK.ölsvan (Cygnus olor) . .

lSångsvan (C. cygnus)
jObesb. svanar (Cygnus sp.') . . .
lObest. andfåglat (Anotid,a.e sp.) ........
Kungsörn (Aquila chrysaötos)

rObest örnar (Aqui,la sp.) . . .

tOrmvråk (Buteo buteo)'Fjållvråk (8. Iagopus)
Sparvhök (Acci,pi,ter ni,sus) .

Duvhök (4. gentilis)
Ilavsörn (H aliaeetus albici,Ila)
Bi*,räk (P ern is apioorus)
Obest. rråkar (Buteo lPernis)
Brun kårrhök (Circus aeruginosus) ... . .

Blå kårrhök (C. cgoneus)
. Fiskgjuse (P and,i.on halöaötws)
Lårkfalk (Falco subbuteo) ....
Pilgrimsfalk (F, peregri,nus) ...........
Stenfalk (F. colum,barius) . .. .

Tornfalk (F. ti.nnunculus) . . . . .

Obest. falkar (Falco sp.)
Trana, (Grus grus) . .

Strandskata (Haem,atopus ostralegua\ . . . .
Tofsvipa (V anellus oanellus)
Större strandpiparc (C harailrius hiati,cula
Knstpiparo (Ch. squata,rola) ...........
Ljungpipare (Ch. apricarius) ..........
Obest. pipare (Charad,rius sp.) .........
Roskarl (Arenaria interpres)
Fnkelbeckasin (Galldnago gallinago) . . . . .

Storspov (N umenius arquatcl)
Småspov (N. phaeopus)
Obest. spovar (Nurneni,ussp.) .........
lfyrspov (Limosa kt pponi,ca)
Skogssnäppa (T ri,nga ochropus)
Grönbena (!1. glareola)
Drillsnåppa (lI. hypoleucos) . . ... .. .....

{

l.
r{i,

",1:i:,
'iJi
:'ia..,

iiii:
;ii.

€i
d
å(

815
16.084
1.252

I 13.048
r05

1.578
559
518

62
22t

6

2
2
2
4
I
I

35
28

4.484
240

20
öol
ll5
42

264

2

I

607
105

8
32

t5
50

227
80
70
30

25
5

s.627

18.256
267.889

514
t.448

336
480

56
60

276
6

344
1.071
4.549

83
4

225
75
57
I

776
2
I
I
2

ll
6
2

2

I
152
701

L413
259
138
l3r
220
25

393
r35
122
oqo

6
73
2L

El

2
2

24

2
2

I

II
8

39
I

8

6

6

2
4
2

I

IU
2

8t1

t
3
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Svartsnäppa (7. erEthropws) ...........
Gluttsnäppa (ll. nebulnria)
Obest. storvada,ro (Tringa sp.) .........

(Xenus cinereus\
Kustsnäppa (C alödti,s crtnutus)

(C. mati,tdma)
(C. minuta.)

Mosnåppa (C, temm"inckii) ......
Kärrsnäppa (C. alpina)

pa (C. ferrug'inea) ....
småvadare (Calitl'ri's sp.) . . .. . . . .

(Recurairostra auocettal .... . ,

vadare (Charud,rii sp.\
Labb (Stercorctrius parasiticus),,.,,....

Iabbar (Slercorarius sp.)
Ilavstrut (La,rus marimus) .,...
illtrut (-L. fuscus) .

råtrut (2. argentatus)
Fiskmås (L. canus)
Dvärgmås {L. m.'inutus\

(L. ri,dibund,us) . . . . . .

trutar (tr. rnarinuslfu.scuslarg.) . ..
rnäsar (Larus sp.\ . , .

mås (-Bdssa tridactgl,a)
varitärna (Chlid,oni,as nigra\ .

Skråntärna (Hyd,roprogne tschegrauct\....
Fisk- och silvertärna (Sterna h.i'rund'olS.

pttrad,isa,ea)
(5. olbilrons\

Kentsk tärna (S. sand'aicens'is)
ordmnle (Alm tord,ct\
illgrissla (Uria, aalge\

a (Cepphus grylle) .

a,lkor (Alcae sp.) .. .

wa (Colutnba oenas) .

R,ingduva (C. palumbus)
t. duvor (Columbct sp.). . .

(Cuculus canorws)
nsva,Ia (Apus apus) .

Mindre hackspett (Dendrocopos m'irt'or) . .

pillkråka (Drgocopus martius)
Sånglårka (Alauila anensis)
Berglårka (Erem'ophita alpestris\

Ladusvala (H i,rundo rustiaz)
Ilussvala (Delöchon urbica'l .

Backsvala (Riparia niparöa)
vart kråka (Corw,s corone corone) . . . . ,

Kråka (C. corone corn'in)
Råka (C. frugi,tegws)...'. : : : : : : : : : : :. :

Kaja (C. moned'ula\
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54

4
I
I

6

l9
l0

l5
87

I76
528

I
I75
53

6
I
4
2

253

77
412
167
79

r90
29
25
38

65

7

l5
l3
2t

4t4

t48
l3

r38
I
9
n

7.976
40

2r3
69
I

l7l
ÖJ
l9
36
87

470
880
l3

3.3it8
886

4
2

l7
I

4.566
4

23
443
140
396
36r

15
29

ll
I

2.526
II
22
95

7
l7

56
86

6

I

2

I

89

25
34
I

ll
423

I
t46

5

638
75

at

135
3

33

I

r63

25
3

I
I.984

I

46

27
42
I
q

r06
98
73
I
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Art, (Speci,es)

Nötskrika (Garrul,us glond,arius)
Talgoxe (Parus m,ajor)
Blåmes (P. ca,eruleus)
Svartmes (P. o,ter)

w

lDubbeltrast (Turdus a,isciaorus)
lSnöskata (7. pitaris)
lRodvinge (7. musi,cut)
lKoltrast (T. merula)
lObest. trastar (Turd.us sp.) . . .

lStenskvätta (Oe nanth e oen d nlh c)

92

28
l9

5

22

8l
tI0

I
8

'/5U

3
I
I
2

22
I

IO
28
I

80

3r

l3

52
7

88

202

5
6
2

tfr
I

I Kungsf ågel (Regulus regul,us)
| ^{ngspiplårka (Ant hus pratens is)
lRodstrupig piplärka (A. ceruinus) . . .. . .

I 
Skarpiptarka ( A. sp i noletta.)

2

ll
2

24
3
I

42
I

32
t7

6
t)r)

I
t7

3
2.0t7

30

543
86
35

307
r06

1.382
83

l7l
I

l3
l8

5.107
I

168

3.699
202

50
Ll73

614
449
72

5

2
270

2
ll
I

2.62r
35
t2

242
135
tt2
39

3

Obest. piplårkot (Anthus s?0.) . . .

Sådesärla (Motaci,Lla alba) . .

Gulårla (M. flaaa)
Sidensvans (Bombyci,lla garrul,us\
Varfågel (Lani,us ercubitor)
iSlare (Sturnus oulgaris)
lcronfink lChloris chlorös)
i Steglits (C ard,uelis card,uelis)
'Grönsiska (C. spi.nus)
Håmpling (C. cannabina)
jYinterhåmpling (C. llaai,rostri,s) ....... .

iGråsiska (C. llammea)
Obest. siskor (Carduelis sp.) . .

Domherre (P yr r h ula pyrr hula)
jObest. korsnäbbat (Lori,a sp.) .........
I Bof ink (F ringillo coelebs)

lBergfink (F. montilringi,lla) . .

jGuJsparv (E mber i za e,itri n ella)
Såvsparv (8. schoeniclus) .....
;Snösparv (Plectrophenar niaa,Iis)
lPilfink (Passer montanus'1
Obest. småfåglar (Passerilormes sp.) . . . .

I

2

344
I

88
25

393
8

84
5

95

Totalt år 196l

Här följer en detaljredovisning månadsvis av vissa av de intressan-
tare iakttagelserna, även sådan& som ej gäller rent sträck och som
därför ej medtagits i tabellen ovan.

APRIL

I s I o m: I ex. 19.4. och I ex. 22.4.

Gr å h a k e d o p p i n g: X'örekom rikligarepånordsträckännågot
av de föregående åren. Av totalt 133 ex. passerade l3l ex. under
dagarna 23-30.4. med som mest 54 ex. den 25.4.

I

150.876 I 389.671 r5.bo8 | 6.487

103



G r å g å s: Den 29.4. iakttogs ett par med sex mycket små ungar
på en holme söder om Revsudden.

O r r e: En tupp rastade tidigt på morgonen den 26.4. i buskagen
nära observatorns vindskydd. på Revsudden, flög ut över havet men

vände snart åter in mot fastlandet.
Svartkråka: I ex. mot öster 23.4.

MAJ

L o m m a r: Den 17.5. kulminerade vårens lomsträck och mot norr
noterades då 96 storlommar, 34 smålommar samt, 376 obestämda
lommar. Sträcket gick huvudsakligen under morgontimmarna. En
markant flockbildning förekom. Av storlommar sågs flera flockar på
upp till 8 ex. och av småIommar innehöll den största flocken 26 ex.
Om den största ej helt artsäkra flocken skriver GöneN Roos i dag-

boken: rObest. lommar, 39 ex. mot norr. En för arten väldig flock,
som sträckte sig ca. 20 m i höjdled och bestod trol. enbart av stor-
lommar.l

R, ö dhuv a d dyk and: 1ex. utfärgad hane2T.S.,rastadeunder
ca. en timmas tid vid Revsudden tillsammans med svärt'or och sågs

av Gönerq Roos. Det, är tredje fyndet av denna art i Sverige.

P r u t g å s: Med början 7.5. och slut 7.6. passerade 4.469 prut-
gäss obs-platsen på väg mot, norr. Huvudparten av sträcket gick
under maj månad och endast 1l ex. i juni. Sträcket kulminerad.e med

t tf:::'J::;t;t; 
a: Landers sjunde observation av denna ösrriga

vadare gjordes den 25.5. vid Revsudden av Gönan Roos och Lnrp
Nrr,ssoN. Ur dagboken: >Kl. 18.23 upptäcktes en främmande vad.are

på stranden bland stenarna ca. 30 m från observationsposten. Den
kunde studeras i gott medljus, storleken var ungefär som en grön-
benas. Näbben påfallande lång och svagt uppåtböjd samt mörk,
benen gula.> Därefter föIjer dräktbeskrivning samt: rI flykten fram-
trädde en ljus bakkant på vingarna. Når den slog till på en sten be-

tedde den sig ungefär som en Tri,nga-snappa, gjorde små knyckar
framåt som en drillsnäppa. Locklatet hördes flera gånger under den

snabba flykten: ilouitt - d,ouitt. KI. 19.30 lämnade den udden till-
samm&ns med en rödbena och flög mot norr.l

Svartkråka:1 ex. mot öster 13.5. och 2 ex. mot,väster 19.5.
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Vår Fågelati,d.il 24 (1965)

Kanadagås:2 ex. sträckte mot öster 10.6. Då denna i vårt
land inplanterade art, håller på att expand.era samt utbilda sträck-
traditioner är alla observationer av intresse. Ytterligare 2 ex. sträckte
siiderut 30.7.

T o f s v i p a: Under hela månaden försiggick ett intensivt syd-
sträck med inalles 889 ex.

S t a r e: Sträck av stare förekom så gott som dagligen och riktade
s[ med 1.748 ex. mot Öhnd i öster och 49 ex. mot söder.

.IUGLTSTI

A I f å g e l: En hane sägs 1 2.8. simmande passera obs-platsen mot SW.
Kungsf iskare:1ex. 17.8. Ur dagboken: ))En kungsfiskare

hommer från uddens yttersta spets, flyger längs strandkanten pä
siidra sidan där den utanför vindskyddet tar en fisk. Den fortsätter
in i viken och är sedan försvunnen.l

flindre hackspett: I ex. mot väster från havet 30.8.

SEPTEMBER,

Alf ågel: En hona sågs 7.9.

P r u t g å s: Arten väntas normalt ha sitt höststräck under okto-
ber månad. Så förefaller även ha varit fallet detta år, men förvånande
och svårtolkad är noteringen orn ett kraftigt sträck vid mitten av
september. Den 7-23.9. passerade 2.969 ex. Jämnt fördelade över
oktober kom ytterligare 1.377 ex. Spekulationer om att artens sträck-
vanor störts av atombombproven i Ishavet har ej kunnat verifieras.

N ö t k r å k a: I ex. passerad,e obs-platsen över land norrifrån 6.9.

ftterligare observation av nötkråka gjordes 8.9. i samhället Revs-
udden. Möjligen rör det sig om s&mma exemplar.

S a d e s ä r I a: Ett i förhållande till tidigare år rikligt sträck notera-
des med 1.643 ex. mot söder ocn. 4.592 ex. mot öster untler månaden.

OKTOBER,

\-itnäbbad islom: I ex. mot söder 19.10.

Skärsnäppa: I ex.25.10., rastade kort stund på udden.
Tretåig m ås: I ex., juv., mot norr 29.10.

Spillkråka: 1ex. mot öland i öster 26.10.

1(ötkråka: I ex. mot Öland i öster 22.10.
Pilf ink: 5 ex. mot öster 26.10.
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NOVEMBER

Vitnäbbad islom: I ex. 2.11. mot söder.
Obest. islom: I ex. 4.11., I ex. 5.11., 7ex. 10.11 - alla mot
söder - samt I ex. l4.ll. mot norr.
Tretåig mås: 2 ex. mot söder l.ll.
Spillkråka: I ex. ut öyer havet mot söder l4.ll.
Kungsf åge1: 6 ex. ut över havet mot söder 7.II.

Utöver flägeliakttagelserna må nämnas Lans-Enrx Lörennxs ob-
servation den 13.10. av två stycken tumlare (Phocoena phocoena),

vilka färdades norrut genom sundet.

Summary: MiSration through the Kalmar Sound in 1961. (Ottenby Bird
Station Report No 44.)

For the fourth year in succession tho observation point at Revsudden, on tho westorn
shore of the sound running between mainland Sweden and the island of Öland, was
manned continuousl;r from March to November in order to make daily counts of the
passage of nigratory birds.

A summary of the results is presented in Tab. 2, p. f00, arranged according to direc-
tion of migration. (This is preferred to an arrangement by se&sons because of the
overlap between northbound and southbound migration in late spring. Flights to-
wards E or W may occur at, all tirnes of the year, but numbers in this case aro usually
negligible.) Special interest is attached to the passage of ducks and geese of the genera,

Clangula, Melani,tta, Sornateria, al:,d Branta, since there are re&sons to believe that
major fluctuations in the numbers of these birds passing through Kalmar sound may
reflect actual changes in cortain breeding populations in the central and northern
Baltic (M. fusca,, S. mollissima) or in the far north (O. hgem.alis, B. bernicla\. Il lhis
is correct, we should be able to get quick information on winter mortality from spring
passage counts, and on reproduction success from sumer and autumn pa,ssage

counts at this important gateway in waterbird rnigration. Tab. I gives some com-
parative data for f,he yems f958-61 with this possibility in mind.

Details of the observations of some of the rarer species mentioned in Tab. 2 and of
some interesting resting birds are given in the following text, arranged by rnonöh

of observa,tion. They include the third Swedish record of Netta rul4na (May 27ih)
and tho seventh Swedish record of llerek,ia ci,nerea (Ma,y 25th).
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Manuskriptet inlämnat den 27,1.1964. Förf:s adress: Tongvallsg. 44, Örobro.


