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Denna uppsats beskriver svarta röd.stjärtens uppträdancie på ölancl, samt ana-
lyserar bakgrunden tiff dess förekoost. Enligt riFörteckning över öfands
lägrartt (Rottebrand m.f1. 1978) ät arten anträffad samtliga månad.er utom cle-
cember-februari. wä clecenberfynd beskrivs dock neclan. r samma käl-la be-
tecknas arten som sparsa.n-säl1synt under april ti11 juni, samt tillfäLlig
i. mars och juli-november. Även detta komnenteras ned.an. För att få uppgj.f-
ter orn den ö1änrlska förekomsten har rnateriaf från Ottenby fågelstation, 1o-
kala rapportkonnitt6n (lrt) fUr ölanrl sant ä1dre uppgifter ur Fauna och
fl-ora och Vår Fåge1vär1ct genongåtts.

vaurie (1959) *tg"" att av sju urskiljbara raser är det enrlast phoenicu-
rus ochruros gibraltariensis sarnt P. o. aterrirnus sorn förekonmer i Europa.
Den senare är dock inskränkt ti11 Portugal och söd.ra spanien. r England har
fynd av östligare raser gjorts (Rogers l!Bo). p. o. gibraftariensis är den
västligaste av raserna och finns i södra, roel-lersta och västra Europa. på

den skandinaviska hal-vön och genom de bal-tiska staterna går artens nord-
gräns (vaurie 1959), varför man här kan förvänta stora antalsffuktuationer
frän ät ti]1 år.

Arten var ursprungligen beroende av bergstrakter för sin häckning. r och
uted att människoskapade häckningsbiotoper började accepteras, startade en
snabb spridning not norr (se t.ex. Dybbro 1976). Mest titldragande tycks
stadsbebyggelse och industrionråden vara. r sverige har arten, fömton i
ovannämnda biotoper, även påträffats häckande vid bondgårclar, sjöbodar
m.n.r sarnt i naturlig biotop bl-antt klippor vicl Hovs halrar i skåne (walli,
i Ah16n 1971). Boet 1äggs i en n.isch e11er på en bjälke och kari vara berä-
get såvä1 inomhus son utomhus. Drligt flera käl-for (t.ex. Lr:-ndgren 1).16,
wa11in i Ah16n 1977) föTeko:nmer två ]cull-ar i sverige, den första i maj och
den andra i juni-juli. varje ku1l består av J-5 ägg. Nyligen utflugna ungar
har i sverige konstaterats från sl-utet av naj till stutet av juli (Karlsson
1!68, Lunrtgren 1976).

Historik
Den svarta rödstjärten expanderarle under 18oo-tal-et norrut genon Europa (se

åF Ueddelande nr. )2 från Ottenby fågelstatj.on
Contribution no. )2 fron Ottenby Bird Observatory
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Xn svart rödstjärtr att dö-
rna av den ljusa vingspegeln
en 2k d.
Foto: Tomrny Knutsson.

Black Redstart.

t.ex. Rudebeck 1964) och det första svenska fyndet är daterat till före år

1er5 (SOF 1978). l-1:1854 Siordes två fynd, då en ung hane sköts i Stockholn

och en hona vld Kull-en i skåne (Nilsson lBlB). Sanna öde rnötte en ungfågel

på södra Öland i augusti 1BB7 (JäAerskiöld & Kolthoff t')26). IIed' anledning

av detta fynd skrev förfalla:rnair..1 vilket tyder på, att arten fortplantat
sig i Sveriger'. let första häckflmdet i Norden gjordes i lannark 1872 (lyb-

Aro 076), nedan det första verkliga häckfyndet i Sverige gjordes i lidkö-
ping i sfutet av lB8O-talet (wahtin 1950). Tre par hlttades utanför Hel-

slngborg 1901 (SOF 197e) ocin därefter har arten varit bofast i Skåne.

Under åren efter sekelskiftet antas arten ha expanderat kraftigt (SOF

1978). Curry-Lindahl (1919-61) antog att en invandring skett från Danrnark.

Irybbro (t976) lestriver visserfigen hur arten invandrade tilf de danska

öarna t början på 1lOO-talet, men konstaterar även att omkring 1))O vat
svarta rödstjärten fortfarande ytterst fåtaJ-ig häckfåge1 i landet.

Artens starkaste fästen i Sverige finns idag i Skåne och på Västlmsten.

Son exempel på livskraftiga populationer kan nä"mnas Göteborg ned ninst J5

hanar 1979 (Andersson 1979) odn Ha}nstad med 11 ]nanar 1973 (Jonasson rn.fl.
197r). f Blekinge konstaterades fem säkra häckning:ar 1979 (Svahn 19BO). På

Gotland genornfördes den enda känd.a häckningen 1)J2 (llordfil genom Stig Hög

strön i brev) och på Ö1and ägde den första kända häckningen rrrrn 1!BO.

Uppträdande på Öfand

Utöver det ovan nä^rnnd.a fyndet i augusti 1887 finns endast ett fynd ti11
från ön innan tillkomsten av Ottenby fågelstation. Den 22 juli 1!11 sköts

152



Figur 1. Antafet ringnärkta svarta röd.stjärtar vid 0ttenby 1947-1984.
Ofyl1d stapef anger vårnärkta (mars-juni), tyl-la stapel höstmärkta
\Ju_Lf-nov. ) lagLaT.
Number of Bl-ack Redstarts ringed at Ottenby 3iTd. Observatoty 1947-
1lBO. The open part of the diagram represents springs (March-
June), the fifl-ed parts autumns (July-Novenber).

Är
Year

en hane vid öl-ands södra ud.de (T,önnberg 1915). Från och ned 1!{6 flnns
emellertid ringnärknings- och observationsrnaterial från Ottenby fågelsta-
tion. Endast ett fåtal svarta rödstjärtar har t.o.n. 1!J! rapporterats
utanför Ottenbyornrådet, varför dessa uteslutits i d.en fortsatta redovis-
ningen. nessutom efterfrågad.e lrk inte uppgifter orn svart rödstjärt vissa
rrånader 1974-79, vil-ket är ytterligare en orsak till- varför enbart observa-
tioner från Ottenbyornrådet alvänts vid utvärd.eringen.

AntalAntal
Number
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Tabel-l 1. AntaLet ringrnärkta svarta rödstjärtar vid Ottenby under vår- och
höstnånad.erna samt hela året, uitryckt i årsinedeital (i) och to-
tal-antal (n) fOr d.e tre senaste tioårsperioderna.
Mean (i) and total nunber (n) of Bl-ack Redstarts ringed at Otten-
by given in ten-year perlods, for springs, autr.rmns and whol-e
years.

Vår
Spring
Mars-juni
itt

195O-r9 2rB 28

196a-69 4;1 4t
197A-79 11,O 110

Höst
Auturnn

Ju11-Nov.

i.
1r7 17

111 1t
114 14

Hefa året
Years

Mars-Nov.

it
4t5 45

)'b ,6
12r4 124

1947-Ba 5 ,6 19t tt) Itl 24t

!ttegbgornr@dgt
Ottenby fågelstation tillkorn 1946. De första åren bedrevs ringurärkning en-

d.ast under hösten. Från och rl.ed. 1951 och framåt startade märkningen emel-

l-ertid i rnars e11er april och höl-l på tj.l1 oktober rnånads utgång. Idag

sträcker sig säsongen från mitten av mars ti1] mltten av novenber (n;ort rn.

fl. 1981). Enda urdantagen var 1)J!, då märkningen lnte kom ig:ång förrän 1J

naj (Jenrring 1)JJ), och 1966-61 då mårkningsrestriktioner utfärd-ades av

Riksrnuse6t (ffjort & Llndholro 1978).

Antalet årligen ringnärkta svarta rödstjärtar vid Ottenby fra^urgår av fi-

*'ur 1. Arten är regelbund.en vid ölands södra udde och har inte saknats I
rinpärknlngsprotokollet sedan 1!{8, clen observerades dock även detta år

(Svärdson 1949). Samrnanlagt ]nar 2!J fäglat närkts fuen 1)\l-BO. Det är

klart rner än vid någon annan fågelstation i Sverige. I Bleklnge har )1 ex.

märkts 1951-79 och vid tr'al-sterbo 66 ex. 1947-79 (Mö1lersten & Tägtströrn

1!80 resp. Roos 1!80).
Antafet fynd av svart rödstiärt vid Ottenby uttryckt son nedeftafet ring-

rnärkta fåg1ar per tioårsperiotl under 195O-, 1960- respektjve 1)'lO'talen vi-
sar en stigande tend.ens (talett 1). lock är siffrorna förvånansvärt järnna

:ird.a fram 1111 nitten pä 1)lO-talet, då antalet märkta under vårperiod'erna

närkbart ökade (figur t). nastfångsten har varit oregefbunden och i tabeff
1 kan ses att en svag ninskning skett, räknat i tioårsnedel-värclen. Fj.gur 1

och tabe11 1 antyd.er a1ltså att antalet rlnpärkta rödstjärtar vid Ottenby

höl1 sig tämligen konstant, eventueflt med en svag ökningr från 1950 fral
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Figur.2. övre delen av diagrannmet vlsar fördelningen på fendagarsperioderföt 2!J svarta rödstjärtar ringmärkta vid Otienby fålelstation
1947-198A. Den undre d.efen visar antafet fågeJ-daiar (exk1. ring_
Tä:k)l:g:")-{ö" .""?ll rödstjärt i ottenbyomiåaet"irki. Näsby. rrånLtK \1yrs-lj ) och Ottenby fåge)stations dagböcker (1974_t9AO).
Ringed (top) ana number ot bird-days (tottom), given in five_d.ayperiods, for Bl"ack Redstarts in the Ottenby areå.

tiLl nitten på 1970-ta1et. Men on nan betänker att fångsteffektiviteten
eventuell-t ökat något under perioden (bättre utmstning, större erfarenhet
rn.n.), kan det t.o.n. vara så att den svarta rödstjärten i real-iteten mins-
karle något, efler i varje farl hö11 sig tåimligen konstant. Den stora ök-
ningen har skett de sista sex åren och enbart und.er vårsäsongen.

Även orn Ejort & Lindholn (t97e) påpetat att vårfångssiffror vid ottenby
inte kan användas sorn bevis för populationsväxlingar, visar dock figur 1

hur invand.ringen av svart rödstjärt till öland försigått. Fram ti11 Ottenby
fågelstations tillkonst 1!{6 visste roan praktiskt taget ingenting orn arten,
son nycket väl kall ha förekonrnit regelbundet änd.a sed.an d.en första invand-
ringen ti11 Sverige och kanske även häckat på ön. Därefter vet roa"n ernel-ler-
tid. att arten hela tiden stått och nklappat på porten" men inte fått sitt
verkliga genorobrott. De höga siffrorna i slutet på 19?o-talet kanske enbart
avspeglar gynnsarnma sträckbetingelser under vårflyttningen. Dessa har enel-
l-erticl inte lett ti1l någon signifikant ökacl etablering i lanctet - höst-
siffrorna har under saruna tidsperiod hå1fit sig tåimligen konstanta.

Säsongsf örclelningen av fynden
Svarta rörlstjärtens uppträctande under årets olika månad.er framgår av figur
2. De bå<ta figurhalvorna stii,nmer i stort sett bra överens. vårsträckets
(nars-nai) nedianrlatr:m skiljer sig dock ganska avsevärt rneLlan observa-
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Tabe11 2. Tid.snässig fördelning (tiod.agarsperiod.er) av köns- och/e1ler å1-
dersbestämda svarta röd.stjärtar ringmärkta vid Ottenby 1976-1980.

Nrmber of sexed and aged Black Redstarts at Ottenby Bird Observa-
+,ory 1976-1!80 given in ten-day period.s.

ron/Åraer
Sex/Age

månaa/-e.nta1
Month/Nunber

Apr Maj Jun

Sunma Proc.
Total

Ju1 Aug sep 0kt

6 2k+
2k

? 2k+
1k

a/c

2k
1k 216

712
1B ,1

112
z;4

lvro
47 ,o
1t r5

6
15

1

2

9
)9

1 1 11

12112
1 10 9 91151

7a2E41
).) ) t t

1

Sunma Bt 1 00,0

tions- (17 april) och ringmärkningsrnaterialet (1 ma;). rn av orsakerna tilf
detta kan vara att fåglarna observeras fättare i början av våren. Senare
I'drrnknarrr de bfand alla övriga arter som anländer. Någonting son kanske

också slår igenorn i rnaterialet ät att fångstsäsongens start succesivt ti-
digarelagts till nuvarande 1! rnars, vifket medför att tidiga svarta röd-

stjärtar kal ha missats under tidigare är.
Sa,nmanfattningsvis kan i affa fafl fastslås att svarta rödstjärten har

ett 1ångt och utdraget vårsträck, från sfutet av mars och ända in i börian
på juni. letta kan bero på att fåglar med olika ursplrungsonråden och av o-

lika å1drar och kön anfänder i olika omgångar. Tabell 2 antyder att så kan

vara fa11et, åtninstone bfand hanarna. Fåg1ar sori an1änder tidigastr i sfu-
tet av mars och början av apri1, är äl"dre mer erfarna fägl_at, som kanske

övervintrat ganska nordligt och är på snabbt genomsträck mot slna häckplat-
ser. Större delen av d.e fågIar sorn anländer senarer i naj och junir är sä-

kert ti11 stor def sådana sorn förtåingt sitt sträck (jmfr Langslow 1977).

Gynnsarnma vindar under sträckperioclen kan säkert föra en hef del- svarta
rödstjärtar av sydligt ursprung till ö1and. De.högsta fångstsiffrorna vid
Ottenby har också infallit då sydostliga vindar varit vanliga i början av

våren (Jan Pettersson pers. medd.). Detta antyder ett ursprungsområde syd-

sydost om oss för dessa fåglar.
nen topp i juli och augusti som antyds i figur 2 utgörs till största de-

1en av ungfåglar för året l-iksom fynden från oktober och början av novem-

ber.
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Av de svarta rödstjärt-
ar som ringrnärkts vid
0ttenby utgörs merpart-
en av ?-tecknade indi-
vider.
Foto: Tommy Knutsson.

Black Reclstart.

Endast från januari och februari saknas fynd av svart rödstjärt på ötand.
Arten har anträffats i mars '/ av totalt 35 b (1946-80). April och naj är
d.e rnånader då tten förekonmer rikligast och är årsviss. I juni har arten
uppträtt 16 av åren och i juli 20 av tle 15 äten. För övriga månacler är an-
talet år netl fynd; augusti 71 septenber 4, oktoberlJ, novernber ! och d.e-

cember 1 (1977). Utöver tle ovan niirnntla fynd.en finns ytterligare ett mars-
och ett tlecernberfyncl beskrivet i litteraturen (Edberg 195r).

Häckningar på öland
Ett häckfynd på nolra öland. firxis upptaget i SOtr':s förteckning (SOf'tgZg).

Ematet, från Eögby 1971, ät clock unclerkänt av frk och bör ctärför stxykas i
SOF:s förteckning. 1!80 gjord.es enellertid ett häckfynd. i Stenåsa, en ty-
pisk ö1åindsk raclby. Siotopen var en vanlig kringbygd. bonttgårcl och häckning
konstaterades genom att nyligen utflug:na ungar sågs (Staft"tr Rodebrand.

pers. roedd.). nen svarta rödstjärten har dock eventuellt häckat oupptäckt
på ö1ana u-nrler ett flertal år (Svärdson 1948, 1912) Jenning 1951). Son mest

har fyra ung:fåglar närkts vid ottenby i juli (lg16).

tr'lyttning och övervintring
Ringnärkning av svart rödstjärt i Sverige har resul-terat i sa.rnmanlagt tre
utlantlsåterfynd, samt en kontroll j.noro land.et (Sten österlöf i brey). Ot-
tenby fågelstations roärkningar har biclragit ned ett utland,såterfynd, vilket
ger en återfyndsprocent på 0r{ proc. Detta är 1"ågt, i Engl-and Ligger åter-
fyntlsprocenten över 2 proc. (langslov 1977).

Inlandskontrollen utgörs av en hane (2k), närkt vid ljunghusen, Falster-
bokanalen i Skåne 18.4 1979 och kontrollerad i Skoge, Sund.re på Gotland f.!
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En stor def av de svarta rödstjärtar son iakttas vld Ottenby under maj-juni
har troligen nått ö1and genom för1ängt sträck från sydost.
tr'oto: Jan Efrnelid.
Black Redstart.

sa,mma år. lenna fåge1 ankon ti11 roärkningsplatsen redan J1.) ocb' hävdade

revir där i tre veckor. Xn adult hona märkt på Utklippan, Blekinge 18.!

1)6) äterfanns 24.5 1971 i Frielingen, Hessen, Västtyskland. Detta var det

första återfyndet av en svart rödstjärt märkt i Sverige. En individ från
Limhamn, Skåne, pu11rnä-rkt 4.6 1)'lB äterfanns i Algeriet i novernber samna

år. En årsunge (tk) martt vid Ottenby 25.7 1971 återfanns 6.1 1979 i Fini-
st6rel mellersta Frankrike. Dessa två återf}'nd är betydelsefulla då det i
ena fallet är en med säkerhet svenskfödd fåge1 och i det andra en sannofikt

svenskfödd son återfunnits i vinterkvarteren. lessa återf1'nd visar hur

flexibel arl,en är vad. gäller vinterkvarter, samt antyder att svenska svarta

rödstjärtar flyttar åt syd.väst (5mfr tternpel & Reetz 19r1). f,angsfow (1977)

antog att en sträckdefare finns omkring 120E i Mellaneuropa. Östligare fåg-

1ar flyttar til1 Syd- och sydosteuropa sant Nordostafrika, och eventuelft
änd.a ner till östafrika (Ilenpe1 & Reetz 1917) - De svenska återfynden kan

också ses som ett indiciunl på att Svelige koloniserats av svarta rödstjär-
tar från Västeuropa.
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Även i Sverige tord.e svarta rödstjärten övervintra, eller tämligen regel-
bundet försöka övervintra. r SOF:s förteckning fra.'nhålls att under milda
vintrar har övervintrlng el1er övervintringsförsök konstaterats i Blekinge,
Ha11and, på ö1and och Gotfand samt i västergötland. Dock påträffades arten
även under de ofta hårda vintrarna i slutet på 1!/o-taret. Den z}.1z i977
sågs ett exenplar vid Ottenby (trt<), aen B-?9.11!18 sågs en fågel vid Sny_
gehamnr skåne (Axelsson m.fr. t)l)) och 16.12 1979 sågs en fåge1 i rrelte-
borg, Skåne (Axelsson m.fl. 1!BO). ötandsövervlntringen som åsyftas i sotr':s
förteckning härrör från vintern 19ra/y, då en hane mlsstänks ha ijvervint-
rat vid Ottenby (nalerg 1955).

Samrnanfattning

Det första fyndet av svart rödstjärt på ö1and gjordes-1881. Sedan tilfkoms-
ten av 0ttenby fågelstation 1946 hm arten varit år1ig vid stationen. Den

har anträffats samtliga månader utom januari och februari och är talri_kast
i april och maj på ön. De fyra återfynd som gjorts av svenslsnärkta svarta
rödstjärtar tyder på att svenska fåglar flyttar mot sydväst, varifrån arten
också antas ha invandrat.

Summary: The Black Redstart. phoenicurrs ochruros. on ölan,i
The first record of a Brack Redstart on örand was mad.e in 1BB/. since thestart of the Ottenby Bird observatory in 1946 the species have been recor-ded annual1y. Though i-t was suspected to breed on the island already in the'1!{0s, the first breeding record. was not confirmed until 1lBO. The materiaffron the blrd observatory has been examined and the resufts are shown inFig. 1 and 2, and in Tab. 1 and- 2. 0n1y four recoveries have been d.one ofBfack Redstarts ringed i-n sweden. These suggest that the species rnigratestowards south-west.
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