
Fågelfaunans sammansättning i ett tokområde
inom Ottenby'natu rreservat *
Anderg Larsson

Ottenby naturreservat är en av la.ndets viktigaste rast- och häckningsloka-
ler för änder och vadare. Onrådet är upptaget på den internationella listan
över skydclsvärda våtnarker (CW { på svenska listan). Särskilt värdeful}a är
härvid de vidsträckta Schäferiängarna och de långgrrrnda stränderna på östra
sidan.

Den västra delen av reservatet utgörs ti11 övervägande d.e1 av vidsträckta
tok- och enbuskrnarker, och d.essas betydel,se sour häckningsuriljö för vadare
torcle vara ringa. Dessa narker var i äldre tid betydligt öppnare till följd
av en då täroligen intensiv betesgång necl fra^nföraIlt hästar (Larsson 1974).

Under 1!00-ta1et har en successiv igenväxning skett rned fränst tokbuskaget

men även björk har etablerats inom en clel områden. lärnpliga häckningsrniljö-
er för vatlare finns därför numera bara inon de vätornråden son finns onedel-
bart väster on Ottenbylund och 1ängs fyrvägen. Tnon ranen för förslaget
till skötselp1an för reservatet har diskuterats att en d.e1 av tokmarkerna,
frärnst väster om fyrvägen, borile glesas ut och att öppna partier tillskapas
för att härigenour också öka den ti1Igängl-iga arealen fö1 speciellt vadare.
Samtidig:t ned en sådan åtgärd skulIe kantlinjen nellan tokbestånd och öppen

gräsna?k öka, vilket också skul1e gagna andra fågelarter, inte ninst rapp-
höns. T syfte att clokurnentera förhållandena innan dylika åtgärtler gienonfö-

res har ett onråde i Hingsthagen (figur 1) på ca I ha karterats och över-
siktligt analyserats med avseende på vegetation och flora, samtidigt son

ourråclets fågelfauna i detalj kartlagts.
Några åtgärder har ännu inte konnit tiI1 utförande i det aktuella onrå-

ilet, rnen tlet finns äntlå anlectning att retlovisa de resultat son den inleda"n-

de dokurnentationen givit. Vegetationsuaclersölmingarna genonfördes 1978 (An-

clersson 1979), nedan häbkfåge]-taxeringarna genomförts årliglen ne]-lan 1)'lf
och 1!80.

Veget at i onsundersökning
Vegetationen har untlersökts genorn ett antal--snåruteanalyser, där arternas

nängdförhållanden uppskattats rnecl Hult-Sertrander-Du Rietz's täckningsgrads-
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!'igur 1. läget av <Iet inventerade ourråttet (streckat) i Eingsthagen, Ottenby
naturreservat.
The investigatecl area (fratcfrea) at Hingsthagen, Ottenby Nature Re-
serve.



ska1a. Mossor och lavar har ej behandfats uren vä1 övriga kärlväxter. Ana-
lysrutorna har haft en storlek av 5 x I n i tokbestånclen och 2 x 2 m på

öppna rnarker. Utöver detaljanalysen har vegetationen karteratÅ och fen o1i-
ka vegetationsenheter har urskiljts (figur 2). Karteiingen han utförts ge-
nom direkta fäLtiakttagelser och rnarkrekogtroseringar ned utgångspunkt från
en ticligare vegetationskarta (larssorr 1974). För hela onrådet har buskskik-
tets procentuella täckning uppskattats (figur 1). larutöver har också en

uppskattning av rådanrle betestryck €ijorts enligt en enkel skala (figur d).

!ege!a!igngn
Suskfria partier finns i den östra delen och i vätororådet. Tätast står bus-

karna i cle svagast betad.e partierna i onrårlets centrala delar. Tokbuskarna

har här en höjd av omkring en neter. f andra delar är d.e därenot hårt ned-

betarle och endast ett par decineter höga; Många övergångstyper rnellan gles/
lågvuxen och tät/hö€truxen tok förekonurer.

Andra buskarter sorn förekomrner är hagtornsbuskar, s1ån och två enbuskar.
Hag:tornsbuskarna ät vanligasf i den centrala delen av ytan, nen uppträder i
öv-rigt mest son spridda exenplår och når endast undantagsvis en höjd av två
meter.

Det vanligaste växtsanhället är ä1växing-tok-samhä1let, sorn intar mer än

hälften av ytans areal. Karaktärsväxten är här token, medan vegetationen i
övrig:b är av torrängskaraktär ned arter som bl.a. brudbröd, vitmåra, gulnå-
ra, ängshavre, kalräxing, fårsvingel, darrgräs och äIväxing. I ornråden metl

svagare bete har de gräsd.ominerade ytorna nästan helt försvunnit. f de nest\
slqrdd-ade partierna kan man blantl tokbuskarna träffa på t.ex. tlodnäva och

s1ids1ilja. Rtt par nindre fläckar intas av högvu:ren tok ned inslag av

bergrör.
På de g:aur1a strandvallarna, son ligger högre, doninerar fårsvingel-1udd-

losta-sanhället. Detta är ett utprägIat torrängssamhä1Ie, son sornurartid

liggter förtorkat oeh bnrnbränt. Setestrycket är i regel rnycket hårt och

buskskiktet därför föga utvecklat med endast glest ståencle, hårt nedbetade

tokbuskar. Vegetationen är helt betesanpassad. Arter sour fårsvingelrengl
elskt rajgräs, karnäxing, rö11eka, svartkärnpar och tusensköna är mycket van-

1iga. På våren utgör lucldlosta och vårtåtel karaktäristiska inslag, i syn-
nerhet på krönen av vallarna eller i onråden där fårtra"rnpet varit särskilt
intensivt. F1äckvis kan vanlig solvända vara framträdande. längs stenmuren

i öster förekourmer rugg:ar ned brännässlor.
I onråclet väster on väten är terrängen ner snåku11ig, och i svackorna

uppträder en vegetationstyp son nä::srast är av vätkaraktär, där vit fethropp
och k"ylrnet är vanligt förekornnande. Kännetecknancle för sjä1va väten, vars
1äge överensstänmer ned krypven-knutarv-sanhället och i viss nån urosaikve-
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FiAur 2. Vegetationskarta över
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tr'igur J. Suskskiktets täcbringsgrad i Eingsthagen.
Coverage of the shrub-1ayer in Hingsthagen.
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IågI_4.. Betestrycket i Eingsthagen.
legree of grazing in Hingsthag:en.
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Tabe1l 1. Häckfågelfaunan i
Sreeding birtls in

Ilingsthagen wrder åren 1977-eO.

Hingsthagen 1977-eO.

Art Species

Ejder Sonateria nol-l-issina
Strandskata Eaematopus ostralegus
Tofsvipa Vanellus vanellus

trol. antal p,ar/Prob. no. breed. pairs
lagcla kullar/Nunbe? of cLutcheg

Storspov Nu.nenius arquata
Rödbena Tringa totanus .

Sånglärka Al-aucla arvensis
Sädesärla Motacilla alba
Stenskvätta 0enanthe oenanthe
Törnsångare Sylvia conmunis
Törnskata lanius collurio
Härnpling Carduelis cannabina

1977

2
1

5
7
1

1

7
1

1

1

1

1978

2

1

:
5

I

2
I
1

1

1979

4
2

1

1

2
1

4
1

t
I

1

1 98O

1

1

:
t
1

4
1

1

Sunna/Tota1
vadare/!Jaders
tätt ingar/Pas serine s

21
I

11

14 20 12
162

11 10 10

getationen, är annars riklig förekornst av kärrkav1e, gräslök, vattenmåra,
åke:mynta, ältra;nunkel, hirsstarr och en nycket välutvecklacl rnossvegetati-
on. Under vår och höst är väten en kort peri.od vattenfylld. på några plat-
ser ligger kalkstensflisan blottad, och här saknas vegetation.

Fåse1 invent ering
Fågelfauaans kvantitativa sanmansättning har undersökts genon att notera
förekonster av bon eller starka häctcringsind.icier. De flesta vad.arbon har
kunnat lokaliseras, och enkla noteringar har gjorts on ilen omed.elbart om-
givande vegetationens utseend.e och huvudsakriga senna"nsättning. rnvente-
ringarna har utförts fränst uncler perioden naj till nitten av juni, varvid
onrådet besökts vid. 8-12 ti1lfäl1en. Den totala inventeringsticten per år
har varierat nelIa.n 10 och l0 tirnnar.

!åge$guga4s_sgngags{tln1ng och numeräI
Resultaten av inventeringarna redovisas i tabell 1 och figur !-12. För
tofsvipa har även antaret lagda kulIar angivits. Det totala antalet häckan-
de fågelpar inom ytan har varierat kraftigt rnellan åren. Man kan dock kons-
tatera att antalet tättingar varit tänligen konstant, även on ep viss
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Sädesärla har häckat necl ett par i inventeringsrutan under hela perloden.
Foto: Karf-Erik Fridz6n.
White l,iagtail.

nängdförskjutning skett neflan ett par arter - sång1ärka och stenskvätta.
Antalet sånglärkor har rninskat frän'l 1cILI t par, nedan sten\kvättan ökat

från 1 tiII 4 par. Någlon onedelbar förklaring ti11 cletta finns inte. Til1-
gången ti11 lii"npliga häckningsplatser har varit densamma under åren, och

några förändringar av biotopen har inte inträffat. Br orsak ti11 föränd-
ringa,rna kan vata en allnän ninskning respektive ölcning av populationerna.

Tör sångLärkan gä11er att den under notsvarande periocl haft en viss nedgång

i södra Sverige (Sören Svensson nunt1.). Huruvida stenskvättan verkligen
ökat i la.ntlet i sin helhet är ovisst. E)o liten ökning av antalet höstring'
närkta fåglar har dock skett vid Ottenby fågelstation (U;ort, lindholn oeh

?ettersson 1981), men antalet fåg1ar är 1itet. Det är därför vanskligt att
slå fast orn populationen verkliSen ökat. Andra orsaker ti11 förskjutningar-
na hos dessa båda arter kan vara t.ex. äntlrad födotil-1gång. övriga tätting-
ar som regelbundet häckat inon områtlet är vardera '1 par av häurp1ing, törn-
sångare och sädesär1a.

Äntalet häckande vadare är givetvis begränsat på grund av onrådets all-
männa karaktär. Det förefaller dock sQrn om det sku11e rrblomstra upptr vissa
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år. 3akgrunden till detta är inte känd, men en clel spelnrlationer kan allticl
göras. Kan det förhålla sig så, att under allnänt goda år är a1la revir på

1änpJ-igare lokaler besatta och att även dessa narginalområden då tas i an-
språk? Man kan också tänka sig att fultighetsförhållandena under våren kan
vara avgörande för antalet par. Det totala antalet häckande vadare är dock
så pass litet att siffrorna är ornöj1iga att säkert tolka. En god korrela-
tion föreligger dock nellan goda vaclarår och häckning av ejder inon områ-
det, nen detta är säkert en ti11fä11ighet.

lag.lqiggEf3as€ång
Uncler inventeringen har det kunnat konstateras att en betyctande predation
föreligger på både strandskata och tofsvipa. Vicl åtskill-iga ti11fä1len har
boet efter en tids ruvning plunclrats på äggen och fåglarna försvunnit från
platsen. Tofsvipan har i flera faLl- då lag:t orn ku11en. Lr 1977 noterades
sålecles 7 laeda e11er påbörJad.e kulIar men son rnest bara { par vipor i
ytarl.

Även ejclern har råkat illa ut. Av de sammanlagt und.er åren 5 häckande pa-
ren har endast 2 lyckats kläcka ut ungar. övriga bon har plunrtrats. 0rsaken
til1 denna kraftiga preilation är inte k1ar1agd. Kan det vara en störnings-
effekt från betancle får, god tiUgång på rnåsfåglar och kråkor e1ler är clet

en kornbination?

loglgtqvgl
De flesta vadarbon har varit belägna i eller nära en liten tuva och inon
ornråclen med gles och lågvuxen tok. Storspoven har dock föredragit något
högre och tätare tok än övriga vada?e. Några strandskatehäckningan har
skett på nära nog saurma pLats genom åren.

Ejd.erbona har legat i neterstora tuvor, bevuxna necl inte a11tför täta;
onkring 1-4 dn höga tokbuskar. Tokförekonsten i boets orngivningar har där-
enot oftast varit ringa.

Sånglärkan har häckat utspritt över hela onrådet. Någon preferens för en

viss del av yta.n har inte kurrnat kostateras. ftr sådan preferens uppvisar
dock törnsångaren, sour hela ticlen varit knuten till ctet centrala, högwuxna

och täta tokonrådet. EYr än ner specialiseratl häckningsrniljö har hämplingen,
son und.er sa^urtliga, fyra år häckat i sa.nna enbuske.

Trogna ti1l speciella platser han även stenskvätta och sädesärLa varit..
net förefaller som our 1änpLiga boplatser endast skul1e finnas på bestända
punkter i den östra stennuren, efterson bona varit placerade inon sa,nma av-
snitt år från år. Avståndet rnellan stenskvätteparen har hela tiden varit ca

100 m. Detta skulle kunna uppfattas son diametern i ett revir.
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Fiaur 5-8. Placering av ejder- och vad.arbon i förhålfande tiII vegetation
i Hingsthagen 1)ll-1)8O.
Location of nest sites of Eicler ancl Waclers in relation to veg-
etation types in Hingsthagen 1971-19eO.

f$ n;a"r/ Sonateria rnolfissiroa
* Rörlbena/ Tringa totanus

* Storspov/ Nunenius arquatus

O Strandekata/ Haenatopus ostralegus
O Tofsvipa/ Vanellus vaneffus

m Tok-bergrör-sanhäl1e

|]I| Iårsvingel-ludcIl-osta-samhä11-e
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Tofsvipan är den tafrikaste vad.ararten i såväl Ilingsthagen soin inon hela
0ttenby naturreservat.
Foto: Jan Efnelid.
lapving.

I_igur 5.. 1 97e.
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Fisur 7. 1979.

Ficur 8. 1980.
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Fieur 9-12. Placering av tättingbon i förhålfande
Eingsthagen 1917 -1980.
Location of nest sites of Passerines
types in Hingsthagen 1977-1980'

lHämpling/ Cqrcluelis cannabina

Stenskvätta/ Oenanthe oenanthe

Sång1ärka/ Alaucla arvensis
Sofynd/ Nest

Revirhävdande/ Territory
Törnskata/ Lanius collurio
Törnsångare/ Sylvia comnunis

Sädesär1a/ 0enanthe oenanthe

Älväx ing-t ok-s a.nhä11e

Tok-be rgrör-s amhä1 fe

tr'årsv inge 1-1ud.tt1o s ta-s arohä1le

Krypve n-knutarv-s anhälf e

Mos aikvege tation

Tieur 9. 1977.
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Stenskvätteparen i I*.ngsthagen har heLa tiden
til1 speciella häckplaster b1.a. i d.en östra
ståndet rnellan de olika reviren har legat på
tr'oto: Jan E1ne1id.

Whe atear.

valit trogrra
stenmuren. Av-
ca 100 rn'.

Figur 10.
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Eig]'tr 11. 1979.

Fisur 12. 1!80.
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rntressant är att notera att stenskvättorna även häckat i de stenfyll-
ningar som finns kring kraftledningsstolpar.na i onrådet. vidare kan man
konstatera att det säclesärlepar son 1977-79 häckade i stenmurens söd.ra d.eI,
år 1!80 fick flytta på sig ti1l tvärnuren ett lo-tal rneter d.ärifrån. parets
ga.n1a boplatsonråde intogs detta år av ett stenskvättepar.

Tack

untlersölcringen ingår i ett projekt rörand.e effekterna av skötselåtgärder
och her erhållit ekononiskt stöd från rund.s universitet och statens natur_'vårdsverk. vegetationsunclersölcringen har utförts av Jörgen Andersson, få-
gelinventeringarna av Göran t/alind.er vid Ottenby fågelstation. Til1 dessa
riktas ett stort tack för a"l1a veclernöd.or.

@.4,: co+ogpitioF of the bird. fauna in a potentilla fruticosa-shrub ve-getation at Ottenby
Ottenby is designed an area of Conventj.on on wetlands and is one of thenost irnportant areas {,:1 !=:,"Ut",g and migrating waterfowl i Sweden. Ottenby
1: " "?11=g 

reserver where the Gstern pårt is doninated by shrub vegeta- "
tion with Potentilla f:=ticosa and Juniierus connunis. Today this part isof ninor value to nesting waders. rn thä nanagement plan of the reservethere is a proposal of clearing some areas frora shrubs in order to estab_lish nore grass- and herb-d-oninated vegetation typ"u. 

-ftr" 
;;;;""" of thisinvestigation was to describe the compästion of the bird fauna in suchshrub vegetation prior to na'agernent. The vegetation *"" r"pl"a in d.etailin the 7 hectar larse area and five differeni vegetation ffiä" ,."" set up(ris. z)

The distribution and degree of cover of the shrub layer varies (fig. l).The nost dense shrub layer is found. in the central pari, where the poten-tilla-shrubs, which is the dominating species, r"y iu .å rr:.g1, as one meter.0ther species are Prunus spinosa and-twä shmbs oi.rlrtrip"to! cornmunis. Theflora is since long aclapted. to the grazing situation. Tie rnost cornmon vege-tation type is a Potentilla fruticoJa-Sesleria coerr:.lea clorninated d.ry rnea-dor vegetation with species such as Festuca ovina, sesleria coemrea, cJmo-surus cris-tatus, Filipendula vulgaris and. Gafiurn ven:m and just scatterertpieces or- ]ow groving potentilla fr'ticosa. 0n nore crry, o1ä shore ridges,the vegetation is even more growing with species like lronus hord.eeaceus,Testucg ovina, Plantago lanceolata, Achillea nillefoliun and Heliantheunrnn'nmularir:n. rn the western part oi the area there is a narrol/ strip oftenp_orary.wetland, nainly doninated by Agrostis 
"toiå"ir."ål-Arop...r=,r" gu-niculatus, carex panicea, Ranunculus ita"inuta, Mentha 

"rrr"nåi" ancl a densecarpet of nosses. During spring and autunn this area ;t ;;-I;""datecr.The conposition of the bird fauna was censused by nest counting or byusing.very strong indices of breeding. The census vork was ca?r'ed out du-ring the period May until midd.le of iune every year fron 1)fl-1)g0 and thearea was visited 8-12 tioes a year. The resulis varies between the years(taue t ).
The n'rnber of breeding passerines were alnost constant through the years,but a surall ttisplacenent occurrecr betneen the wheatear 0enanthe oenanthe

311 ll:,rylark.41au4a-?rvensis. The backsro'nd of uriuffithe €nvironental-conditions wefe not changed. sone probable explanasions

this nay be clue to lack of water in the tenporary wetland during the bree-ding season. A heary predation was noticed ior tle 0ystercatcher Haematopus

are discussed. The number of breeclLng wadÄrs are vegr Iow irlr Iow 1n some years andthis'
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ostralerys and the Lapwing Vanellus vanellus as well as for the Eider Soma-
teria oollissina. In 1977 the Lapvings procluced seven clutches, though not
roore than { pairs were observed inside the area. In total six nests vere
found of the Eider, but not more than two were successful"ly hatched during
the years. The pred.ation way be caused by grazing sheep, a clense population
of gu11s and crows or it nay be a conbination.

The placing of the nests in relation to topography and vegetation was a1-
so studied. Most of the waders place their nests on or close to snall tus-
socks in areas with just scatteretl shrrrbs. The Curlew Numenius..rylE pre-
fertonestinsonewhatta11ervegetation.Thenes1s'''o@-
found rnainly near the tenporary wetlancl in large tusgocks with a spå.rse ve-
getation of Potentilla-shrubs at the topr but without ahoost no shmbs j-n

the surrountlings. The Skylark was spread all over the area nithout any'pre-
ference.TheWhitethroat.ft@vasexc1usive1yfount1inthedense
anct tall shrubs in the central part. The Linnet Carduelis cannabina nested
in the sane Jurriperus shrub every year. Ertrenely bouncl to the sarne nesting
area were also the l,/heatears and the White wag:tail Motacilla alba. The dis-
tance between the nests of the Wheatean was always about 100 neters. The
situation of the nests in relation to the vegetation types are shown in
figs.5-12.
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