
Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2004 
 
Ottenby fågelstation grundades 1946 och verksamheten har nu bedrivits oavbrutet i 59 år. 
Sedan 1972 är mesta delen av ringmärkningen standardiserad, vilket innebär att 
omständigheter som påverkar fångsten försöks hållas konstanta. Den standardiserade 
trädgårdsfångsten ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakning och utgör grundstommen i 
stationens verksamhet. Utöver denna fångst bedrivs and- och vadarfångst i stor omfattning. 
Andra viktiga delar i stationsarbetet är de olika forskningsprojekt som bedrivs. Speciellt har 
zoonosforskningen fått en allt större roll i stationens arbete. Årligen guidas också ett stort 
antal grupper på fågelstationen, ett viktigt arbete inte minst vad det gäller att nå ut med vår 
verksamhet till allmänheten.  
 
 
Ringmärkningsåret 2004 
Sammanlagt ringmärktes under året 26 160 fåglar av 157 arter på Ottenby fågelstation. Detta 
gör 2004 till det år, näst efter 1976, med flest ringmärkta fåglar sedan stationen grundades. I 
den standardiserade trädgårdsfångsten ringmärktes under året 16 475 fåglar, av dessa 
ringmärktes 6 944 fåglar under vårsäsongen. Detta är en mycket bra vårsumma som ligger 
hela 33 % över genomsnittet. Främst var det tropikflyttare under maj månad som ringmärktes 
i höga antal. För lövsångare, vårens talrikaste fångstart, blev det den bästa vårsiffran 
någonsin, 2 188 individer ringmärkets vilket är 94 % över medelvärdet. Andra arter som 
ringmärktes i antal högt över genomsnittet var bland annat blåhake 128 (+146 %), rödstjärt 
337 (+71 %), törnsångare 195 (+68 %), ärtsångare 490 (+128 %) samt grå flugsnappare 101 
(+80 %). En art värd ett speciellt omnämnande är nattskärra. Efter att knappt varit årlig i 
fångsten under senare år ringmärktes hela 9 exemplar under våren 2004. För att hitta en bättre 
årsumma får man gå tillbaka ända till 1958. På grund av gynnsamt sträckväder under större 
delen av april noterades ingen egentlig ”rödhaketopp” under våren. Sammanlagt ringmärktes 
1 157 rödhakar vilket är 36 % under genomsnittet. Bland arter som fortsätter sin vikande trend 
och ringmärktes i fortsatt låga antal hittas bland annat göktyta (2) och ortolansparv (1).  
 
Under höstsäsongen ringmärktes 9 531 fåglar av 80 arter i den standardiserade 
trädgårdsfångsten. Detta motsvarar 8 % över genomsnittet på 8 828. Augusti och september 
gav mager fångst vilket gjorde att många av ”tropikflyttarna” hamnade under genomsnittet. 
Bland dessa kan rödstjärt, lövsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare samt törnskata 
nämnas. Efter den dåliga starten på hösten svarade oktober för god fågeltillgång. Som brukligt 
var det rödhake som dominerade fångsten stort under hösten men glädjande är också att 
kungsfågeln verkar ha fortsatt sin återhämtning efter ”kraschen” 2002 och nu åter ligger nära 
genomsnittet. En art som uppvisade stora invasionsrörelser under hösten var gråsiska. I den 
standardiserade fångsten ringmärktes 546 exemplar, vilket är hela  448 % över genomsnittet. I 
övrigt märktes inga större rörelser från andra invasionsarter, förutom blåmes som ringmärktes 
med 542 (+88 %) exemplar. 
 
Sommarens vadarfångst gav för första gången sedan år 2000 åter god utdelning.  Sammanlagt 
ringmärktes 5 658 vadare av 18 arter. Kärrsnäppa var den art som dominerade fångsten stort 
och sammanlagt ringmärktes 2 747 exemplar. Myrsnäppa, spovsnäppa och rödbena är 
exempel på arter som ringmärktes i betydligt högre antal än senare år och hamnade över 
genomsnittet. Två vanliga arter saknades nästan helt i fångsten, nämligen kustsnäppa och 
småsnäppa. Vadarna anlände tidigt och redan första dagarna i juli rastade de första flockarna 
av adulta kärrsnäppor på udden. Vadartillgången var sedan god under hela juli månad då i 
stort sett samtliga årets vadare ringmärktes. Under augusti, när de juvenila fåglarna skall börja 



anlända till Ottenby, sjönk antalet rastande fåglar avsevärt. Detta talar för att 
häckningsframgången på tundran var dålig, något som även kan förklara varför de adulta 
fåglarna anlände tidigt från häckplatserna.     
 
Andfänget var aktivt mellan 19 mars och 20 december. Enda avbrottet i fångsten skedde 
under en kortare period i månadskiftet juni/juli. Detta på grund av att nötkreatur förstörde 
nätet i fångstdelen och därigenom förhindrade fångst. Sammanlagt under året ringmärktes 
1 418 fåglar av 19 arter i andfänget. Till detta tillkommer ett stort antal kontroller av änder 
ringmäkta samma eller föregående år. Detta material är mycket värdefullt då det inte på något 
annat ställe i Sverige ringmärks änder i samma stora omfattning.  På samtliga fångade änder 
tas prover för att undersöka förekomst av influensavirus. Dessutom gjordes under året studier 
på bland annat förekomst av antibiotikaresistens hos änder samt änders roll i samband med 
spridning av alger mellan olika vattendrag. Studier har också inletts för att med hjälp av 
isotopbestämning studera vart änderna kommer ifrån.   
 

Art Vår Differens Art Höst Differens 
Lövsångare 2188 +1065 Rödhake 2879 +480 
Rödhake 1537 –261 Kungsfågel 1925 –313 
Ärtsångare 490 +275 Lövsångare 724 –105 
Rödstjärt 337 +140 Gråsiska  546 +448 
Törnsångare 195 +79 Blåmes 542 +255 
Gärdsmyg 183 +90 Gärdsmyg 238 +122 
Koltrast 160 +3 Ärtsångare 222 +41 
Kungsfågel 159 –59 Taltrast 199 +98 
Blåhake 128 +76 Sävsparv 182 +97 
Talgoxe 110 +56 Koltrast 169 +68 
 
Tabell 1. De tio talrikaste arterna i den standardiserade fångsten under vår respektive höst och 
deras differens mot medelvärdet för åren 1972–2001  
 
 
Månad för månad 
I nedanstående sammanställning beskrivs verksamheten månadsvis, vilket visar hur arbetet 
varierar med årstiderna, liksom att varje månad (och år) karaktäriseras av olika fågelrörelser 
och projekt. 
 
Mars 
Personalen anlände detta år till fågelstationen 4 mars. Vintern hade då ännu inte släppt sitt 
grepp om Ölands södra udde. Det dröjde ända fram till 14 mars innan de första nyanlända 
rödhakarna och koltrastarna sågs rasta i trädgården. Detta gjorde att den standardiserade 
fångsten, som likt varje år startade 15 mars, började precis vid rätt tidpunkt för att få med 
även de tidigaste flyttfåglarna. Sammanlagt under månaden ringmärktes 482 fåglar av 23 arter 
varav 415 fåglar av 21 arter i den standardiserade fångsten. Blåmes och talgoxe, som visade 
stora invasionsrörelser under hösten 2003, ringmärktes i höga antal även under mars månad, 
45 blåmesar och 80 talgoxar sammanlagt. Talrikaste arterna i fångsten var annars koltrast 
(106) följd av rödhake (67). Andfänget iordningställdes för fångst tidigt detta år och togs i 
bruk 19 mars. Fänget gav under månaden fångst endast vid två tillfällen men trots detta 
ringmärktes 59 änder fördelat på 57 gräsänder och två vigg. Prover på samtliga änder togs för 
att undersöka förekomst av influensavirus. På ett antal av fåglarna togs också prover för att 
undersöka förekomst av antibiotikaresistenta enterobakterier. Dessa provtagningar fortgick 



sedan under hela 2004. Som brukligt var intresset från media stort i samband med 
ringmärkningsstarten 15 mars. Såväl tidningar som tv och radio besökte stationen under 
dagen och reportage visades både regionalt och nationellt. Ottenby fågelstations 
ringmärkningspremiär är numera ett säkert vårtecken i Sverige! 
 
Observationer: Under de första dagarna av mars fanns inte många arter inom området som 
vittnade om den annalkande våren. Enstaka krickor och bläsänder rastade runt udden och 
tillsammans med dem 85 gravänder. Dessutom fanns den adulta pilgrimsfalk som tillbringat 
vintern på Västrevet kvar inom området. Den 4 mars observerades vårens första sånglärka 
sträcka mot norr och dagen därpå anlände den första tofsvipan samt en tidig trana. En 2k 
vittrut rastade kortvarigt på Västrevet 12 mars. En ”engelsk” sädesärla (rasen yarelli) rastade 
på udden 24 mars och ytterligare ett exemplar noterades 30 mars. Månadens raritet blev 
annars den 3k stäppörn som 25–27 mars höll till i området kring Kungsstenarna. I slutet av 
månaden nådde ejdersträcket sin kulmen och 30 mars kunde en hane praktejder ses sträcka 
norrut förbi udden. 
 
Praktiskt arbete: Mesta tiden under månaden lades på att iordningställa trädgårdens 
Helgolandsfällor samt andfänget för fångst. Två projekt som under 2003 inte hann slutföras 
kunde under mars läggas till handlingarna, nämligen kartläggningen av stationens 
fångstinsatser mellan 1946 och 2003 samt arbetet med att tillverka nya vadarburar. 
 
April 
Första halvan av april bjöd på högtrycksbetonat väder på Ölands södra udde. Detta gjorde att 
de flesta fåglarna passerade udden utan att gå ner och rasta och fångsten blev därmed mager. 
Under andra halvan av april var vädret betydligt mer varierat vilket gav avsevärt bättre 
fångstsiffror. Totalt ringmärktes under månaden 2 352 fåglar av 53 arter, av dessa ringmärktes 
2 156 fåglar av 42 arter i den standardiserade fångsten. Dagsummor på mer än 100 fåglar 
överstegs under perioden vid fem tillfällen. Bästa dagen blev 22 april då 303 fåglar 
ringmärktes. Rödhaken blev, trots avsaknad av någon riktig topp under månaden, den art som 
dominerade fångsten stort och 1 263 individer ringmärktes. Närmast efterföljande arter i 
fångsten var kungsfågel (119) och gärdsmyg (113). Ovanligare ringmärkta arter värda att 
nämna är tre brandkronade kungsfåglar, hela nio svarta rödstjärtar samt stationens första 
ringmärkta vassångare 22 april. Andfänget var aktivt under hela månaden vilket resulterade i 
att 115 änder kunde ringmärkas. Gräsand var den art som dominerade med 62 ringmärkta 
exemplar följt av gravand med 44 exemplar. 
 
Observationer: Månaden inleddes med att årets andra vittrut rastade på Västrevet under 
morgonen 1 april. Den 7 april observerades en röd glada samt en skärsnäppa på udden och i 
trädgården fanns den brandkronade kungsfågel som dagen innan försågs med ring kvar. En 
obestämd islom passerade mot norr 9 april och dagen därpå noterades årets första ladusvala. 
En numera mycket sällsynt gäst inom Ottenbyområdet rastade i trädgården 12 april, nämligen 
en kornsparv. Årets första gulhämpling rastade i trädgården 15 april och arten kunde sedan 
observeras vid ytterligare tre tillfällen under månaden. En svart stork sågs sträcka ut över 
havet mot söder 17 april och dagen därpå observerades både härfågel och ringtrast inom 
området. Månaden kunde 30 april avrundas med en 2k stäpphök som kom insträckande och 
fortsatte mot norr.  
  
Inventeringar: Som brukligt startade under månaden en rad inventeringar i stationens regi.  
De 75 starholkar som finns placerade i Norra lunden samt Kristinelund började kontrolleras 
under mitten av månaden. Dessa holkar kontrolleras sedan var fjärde dag bland annat för att 



kartlägga ägglägningstid samt kullstorlekar. Även den traditionella inventeringen av häckande 
trutar på Västrevet startade under månaden. Under slutet av månaden startade också en 
omfattande strandängsinventering av Ottenbyområdet. Denna inventering innefattar alla 
häckande vadare, änder samt måsfåglar inom området och skall fungera som en uppföljning 
till den inventering som genomfördes 2003.       
 
Praktiskt arbete: Under månaden köptes belysning till ett fotolabb in. Detta för att stationen 
skall kunna förbättra sin dokumentation av ringmärkta fåglar. På sikt är detta tänkt att leda till 
ett fotoarkiv, som i sin tur är möjligt att använda som en guide vid ålders- och 
könsbestämning vid ringmärkningen. Nytt gräs planterades under månaden i trädgården då 
delar av denna grävts upp under vintern i samband med bytte av vattenledningar. 
 
Maj 
Maj månad resulterade i ett mycket stort antal ringmärkta fåglar. Hela 4 789 fåglar av 80 arter 
försågs med ring och dagssummor på över 100 fåglar kunde noteras vid hela 20 tillfällen. 
Detta gör maj 2004 till en av de maj-månaderna med flest ringmärkta fåglar i Ottenbys 
historia. Lövsångare var den art som under månaden dominerade fångsten stort med exakt 
2 000 ringmärkta exemplar. Detta kan jämföras med medeltalet för hela vårfångsten som är 
1 123 ex. Även flera andra ”tropikflyttare” ringmärktes under månaden i höga antal. Bland 
dessa kan blåhake 128 (+146 %), rödstjärt 337 (+71 %), törnsångare 195 (+68 %), ärtsångare 
490 (+128 %) och grå flugsnappare 101 (+80 %) nämnas. En annan art som är värt ett 
omnämnande är nattskärran, under månaden ringmärktes nämligen hela 6 exemplar. 
Månadens och kanske årets mest oväntade fångst var annars den mindre sumphöna som 
fastnade i ett av stationens nät 10 maj. Mindre sumphönan, som var en hane, är den första 
någonsin att förses med ring vid Ottenby. Andra ovanligare arter i fångsten under maj var 
bland annat trastsångare, brandkronad kungsfågel, gulhämpling samt videsparv.  Under slutet 
av månaden testades för första gången vadarfångst under det koncentrerade vårsträcket. 
Tidigare har det vid Ottenby endast bedrivits vadarfångst under höststräcket. Precis som 
under sommarens vadarfångst användes vadarfällor av så kallad ”Ottenbymodell”. Resultatet 
av denna vadarfångst blev över förväntan och resulterade i 157 vadare av 11 arter under 
månaden. Syftet med denna vadarfångst var främst att samla in prover för att undersöka 
förekomsten av influensavirus men även att studera skillnader i fettupplagring mellan nord- 
och sydsträcket. Detta kommer projekt kommer att fortlöpa även under 2005. 
  
Observationer: Bland intressantare observationer under maj finns en korttålärka som rastade 
längs Fyrvägen månadens första dag. Samma dag rastade också en hona gulärla tillhörande 
någon av de gulhuvade raserna (flavissima/lutea) på udden. Ytterligare en gulhuvad gulärla 
observerades på udden 2 maj, denna gång en utfärgad hane. Ett mindre inflöde av arktiska 
vadare noterades redan 4 maj och årets första mosnäppor, sandlöpare och kustpipare kunde då 
observeras. Stora mängder vitkindade gäss sträckte mot norr 10 maj och bland dessa fanns en 
rödhalsad gås. Vårens fjärde vittrut rastade på Västrevet 11 maj och dagen därpå upptäcktes 
en sjungande citronärla på udden. Två rostgumpsvalor rastade kort öster om stationen 16 maj 
och ytterligare ett exemplar sågs vid Södra lundspetsen 19 maj. Första svartbenta 
strandpiparen på udden på flera år sågs 20 maj och samma dag observerades en biätare i 
området. Ytterligare två biätare gjorde sträckförsök på udden 28 maj. 
 
Guidningar: Maj månad är den tid då fågelstationspersonalen guidar flest grupper. Under 
månaden förevisades fångstträdgården för 66 grupper bestående av sammanlagt 927 personer. 
Främst är det skolklasser som guidas men glädjande är att antalet små, privata grupper ökar.  
 



Praktiskt arbete: Arbete med att måla om samtliga dörrar och fönsterkarmar på fågelstationen 
inleddes under månaden. Dessutom lades mycket tid på att korrekturläsa 1998 års dagbok för 
att minimera antalet fel mot ringmärkningsprotokollen.  
 
Juni 
Den standardiserade fångsten avslutades som brukligt 15 juni efter en vårsäsong med mycket 
goda fångstsiffror. Under juni månaden var dock fångsten mager. Sammanlagt ringmärktes 
657 fåglar av 54 arter varav 240 fåglar av 31 arter ringmärktes i den standardiserade fångsten. 
Bästa dagssumman i den standardiserade fångsten blev endast 42 fåglar 13 juni. Kärrsångare 
ringmärktes under senare delen av våren i goda antal och under juni blev slutsumman 24 
exemplar. Talrikast art i fångsten under månaden blev annars hussvala (37) samt lövsångare 
(34). Den vårfångst av vadare som inleddes i slutet av maj fortgick även i början av juni. 5 
juni avslutades dock fångsten då udden tömts på vadare. Under perioden ringmärktes 81 
vadare av 8 arter.  
 
Observationer: En flodsångare hördes tillfälligt sjunga i Södra lunden 2 juni och dagen därpå 
spelade en vaktel på Schäferiängarna. En adult bredstjärtad labb sträckte mot norr 4 juni och 
samma dag gjorde en biätare sträckförsök på udden. Under förmiddagen 4 juni rastade vårens 
fjärde rostgumpsvala för Ottenbyområdet öster om stationen. En turturduva rastade kort i 
trädgården 6 juni och dagen därpå gjorde troligtvis samma exemplar sträckförsök. En udda 
observation gjordes 12 juni då en sen bergfink rastade i trädgården. Rastande forsärla är 
sällsynt på Ölands södra udde och de brukar framförallt inte dyka upp i juni, i år rastade dock 
ett exemplar i Pölen 15 juni. Ytterligare en vaktel spelade i området 22 juni, denna gång vid 
Norra lunden. Månaden avrundades med att en adult tuvsnäppa, troligtvis hona, rastade på 
Sälön 30 juni. 
 
Guidningar: Under första halvan av juni guidades ett antal skolklasser samt privata grupper i 
fångstträdgården. När skolorna slutade i mitten av månaden sjönk antalet guidningar kraftigt. 
Sammanlagt guidades under månaden 33 grupper bestående av 375 vuxna och 258 barn. När 
fågelstationen tog sommaruppehåll i mitten av juni tog naturum-personalen över 
guidningsverksamheten och erbjöd två fasta guidningar per dag. 
 
Juli 
Den standardiserade fångsten återupptogs 25 juli efter en dryg månads sommaruppehåll. Dock 
startade redan under de första dagarna av juli sommarens vadarfångst. Sammanlagt under 
månaden ringmärktes 6 165 fåglar av 73 arter. För första gången sedan 2000 bjöd sommaren 
på god vadarfångst. Under månaden ringmärktes sammanlagt 5 609 fåglar i vadarfångsten, av 
dessa var hela 5 463 vadare. Kärrsnäppa (4 665) var den art som dominerade fångsten stort 
men även flera andra arter fångades över medelvärdet. Bland dessa kan bland annat 
spovsnäppa, rödbena, drillsnäppa och roskarl nämnas. Kustsnäppa och småsnäppa saknades 
detta år nästan helt i fångsten och hamnade långt under medel. Ett datum som sent kommer att 
glömmas när det gäller vadarfångst är 22 juli 2004. Under denna dag ringmärktes hela 1 117 
vadare varav 1 054 kärrsnäppor. Detta är ett nytt dagsrekord i vadarfångsten med god 
marginal. Även för tättingar som främst fångas i vadarfällor, till exempel gulärla och 
stenskvätta, uppvisades bättre siffror än på flera år. Största anledningen till detta är nog dock 
att aktiviteten i samband med vadarfångst var större i år än föregående år. Den 
standardiserade fångsten bjöd under de fem aktiva dagarna i slutet av månaden inte på några 
nämnvärda fångstsummor. Andfängets verksamhet låg under början av månaden nere. Detta 
på grund av att reservatets nötkreatur förstört fångstdelens nät och omöjliggjort fångst. För att 
slippa framtida problem åtgärdades detta genom att ett elstängsel sattes upp runt fällan. 



Andfänget bjöd inte på någon större fångst under månaden utan endast 65 fåglar ringmärktes. 
Nämnvärda arter är två årtor samt två knölsvanar.   
 
Observationer: Den tuvsnäppa som upptäcktes 30 juni fanns kvar på Sälön även de första 
dagarna i juli. Fågeln blev dessutom ringmärkt 3 juli efter att den gått in i en vadarfälla. De 
första sydflyttande spovsnäpporna rastade på udden 9 juli, denna art kunde sedan ses i stora 
antal inom området under hela månaden. Den första sydsträckande kustlabben sträckte förbi 
udden 10 juli och efter detta observerades labbar regelbundet under hela månaden. En flock 
bestående av sex pungmesar rastade vid Södra lundspetsen 15 juli. En flock på fyra juvenila 
pungmesar gästade dessutom stationsträdgården 16–17 juli. En obestämd islom sträckte förbi 
udden 17 juli. Två bläsgäss upptäcktes på Västrevet 21 juli och fanns sedan kvar hela 
månaden. Mycket höga antal av flera vadararter gästade udden 22 juli. Vid ett tillfälle under 
dagen kunde över 1000 kärrsnäppor räknas samtidigt på udden, man kan dock fråga sig hur 
många individer som det egentligen rörde sig om under dagen. Hela 1054 kärrsnäppor 
ringmärktes under dagen och knappt en enda ringmärkt fågel observerades under kvällen 
bland de rastande vadarna, så omsättningen måste ha varit mycket stor.  
 
Praktiskt arbete: Under månaden beskars, likt varje år, samtliga trädgårdens träd och buskar. 
Detta för att trädgården skall hålla samma utseende år efter år, med tanke på den 
standardiserade fångsten.  I övrigt gick mycket tid åt att tvätta och laga vadarburar då fångsten 
gick under högtryck. 
 
Guidningar: Under juli genomfördes två dagliga guidningar i fångstträdgården. Detta 
anordnades dock av naturums personal.   
 
Augusti 
Sammanlagt ringmärktes under augusti 1 856 fåglar av 81 arter. Av dessa ringmärktes 1 185 
fåglar av 48 arter i den standardiserade fångsten. Detta är ett relativt magert resultat för 
augusti i den standardiserade fångsten. Få arter ringmärktes över genomsnittet, dock är 48 
sävsångare under månaden värda att nämna. Nämnvärda är också de 27 rödhakar som 
ringmärktes 27 augusti, en mycket hög siffra för det tidiga datumet. Årets vadarfångst 
fortsatte under början av augusti men avslutades 6 augusti då det inte längre fanns några 
rastande vadare på udden. Sammanlagt ringmärktes 446 fåglar av 18 arter i vadarfångsten 
under augusti. Bland ovanligare arter i fångsten under månaden finns bland annat den 
storskrake som ringmärktes 23 augusti. Ingen i sig ovanlig art i Ottenbyområdet men faktiskt 
den första någonsin att förses med ring på stationen. I den standardiserade fångsten 
ringmärktes bland annat en nattskärra, en lundsångare samt två halsbandsflugsnappare under 
perioden. 
 
Observationer: De två bläsgässen som sågs i området under juli observerades på Västrevet 4 
augusti och kunde sedan ses från och till under första halvan av månaden. Även rastande 
vitkindade gäss ökade i antal under månaden och som mest kunde ca 1 000 exemplar räknas 
in. Höstens första observation av kaspisk trut gjordes 13 augusti då en 1k–fågel rastade på 
Sälön. Kaspiska trutar sågs sedan regelbundet under månaden men inte i några större antal. 
Den 18 augusti slog det till ordentligt på raritetsfronten då en biätare gjorde sträckförsök, en 
subadult vitnäbbad islom rastade utanför Västrevet samt en lundsångare ringmärktes. I frisk 
sydvästvind sträckte en juvenil fjällabb förbi stationen 21 augusti. Ännu en juvenil fjällabb 
sträckte förbi 24 augusti. Denna dag bjöd dessutom på ett mycket bra sträck av andra arter. 
Bland annat räknades 2 000 krickor, 3 400 sjöorrar, 32 kustlabbar, 30 obestämda labbar, 46 



dvärgmåsar samt 500 fisk-/silvertärnor. Även från dagen därpå finns sträcksummor värda att 
nämna, till exempel 57 svarttärnor.     
 
Praktiskt arbete: Under månaden kapades de sista stora almarna som fanns placerade mellan 
fyrvaktarbostaden och fågelstation. Detta för att anpassa trädgården bättre till dess 
ursprungliga utseende med tanke på den standardiserade fångsten. Arbete lades också på att 
komplettera gammal ringmärkning från Capri, som tidigare inte datalags. En manual för att i 
framtiden underlätta användningen av GIS i samband med inventeringar färdigställdes också 
under månaden.    
 
Nigeriabesök: I augusti hade Ottenby fågelstation under tre veckors tid nöjet att ta emot 
Filibus Danjuma Dami och Grace Bullus Pam, två studenter från det ornitologiska institutet 
APLORI i Nigeria. Efter att Ottenby och SOF under flera år bedrivit arbete i Nigeria var det 
mycket roligt att även få visa upp vår verksamhet i Sverige. Under sin tid i Sverige fick 
Danjuma och Grace lära sig ringmärkning samt provtagning av fåglar, något som de 
förhoppningsvis kommer att ha nytta av i sitt hemland. De fick också inblick i SOF:s arbete, 
bland annat vad det gäller fågelskydd, administration samt föreningsverksamhet. Båda sidor 
var mycket nöjda med detta utbyte och förhoppningsvis är det något som kan utvecklas. 
 
September 
Under september ringmärktes sammanlagt 2 454 fåglar av 79 arter. Av dessa ringmärktes 
2 052 fåglar av 48 arter i den standardiserade trädgårdsfångsten. Större delen av september 
månad präglades av friska vindar från västsektorn vilket gjorde att det sammanlagda antalet 
ringmärkta fåglar blev lågt. Antalet fångade fåglar per dag översteg under månaden 100 
endast vid tre tillfällen. Sista dagen i september blev månadens klart bästa, då 762 fåglar 
ringmärktes. Detta utgör hela 31 % av hela månadens fångst. Av rödhake, som brukar 
dominera fångsten stort under september, ringmärktes så få som 699 exemplar, varav 400 
månadens sista dag. Få arter ringmärktes i närheten av genomsnittet under september. En av 
de få arter som fångades i bra antal är sävsparv (83). Ovanliga arter i fångsten under månaden 
var först och främst den prärielöpare som ringmärktes 22/9 (stationens andra ringmärkta) samt 
en 1k hane brandkronad kungsfågel 28/9. I mitten av månaden togs rovfågelfällan på 
Schäferiängarna i bruk. Detta resulterade i en kontroll av ormvråk ringmärkt på stationen 
hösten 2003.  
 
Observationer: En sen observation av biätare gjordes 2 september då ett exemplar gjorde 
sträckförsök. Stora antal vitkindad gås rastade i området i början av september och den 3 
september kunde hela 3 000 exemplar räknas. En 1k stäpphök sträckte ut från udden 8 
september och samma dag sträckte hela 10 000 sädesärlor mot söder. Höstens första större 
piplärka rastade kort på udden 11 september och samma dag sågs en ljus silltrut som troligtvis 
tillhörde någon av raserna graellsii/heuglini på Västrevet. Ännu en stäpphök, denna gång en 
2k hona, gjorde sträckförsök 17 september. Samma datum upptäcktes också två 1k 
prärielöpare på Schäferiängarna. Dessa fåglar fanns kvar hela månaden och en av dem försågs 
22 september med ring. En adult svartbukig prutgås (nigricans) rastade kort på Fyrvägen 18 
september.  
 
Praktiskt arbete: Under månaden startade ett stort arbete med att försöka rätta till alla fel som 
finns i stationens datalagda ringmärkning. Detta innefattar alla år tillbaka till 1946 och krävde 
stora arbetsinsatser under hela hösten. Fågelstationens veranda oljades under månaden in för 
att öka livslängden på virket.  
 



Oktober 
Under oktober ringmärktes sammanlagt 6 389 fåglar av 64 arter. Av dessa ringmärktes 5 864 
fåglar av 50 arter i den standardiserade fångsten. Rödhaken (2 274) dominerade under 
månaden, följd av kungsfågeln (1 783) som därmed verkar ha fortsatt sin återhämtning efter 
”kraschen” 2002.  Av andra arter som ringmärktes i höga antal under månaden kan koltrast 
(159), blåmes (382), gråsiska (350) och sävsparv (89) nämnas. Månadens (och årets) klart 
bästa dag inträffade 25 oktober då 1468 fåglar ringmärktes. Som brukligt vid ”stordagar” vid 
denna tidpunkt stod rödhaken för större delen av antalet ringmärkta fåglar, denna gång 83 %. 
Bland ovanligare arter i fångsten finns en ringtrast 24 oktober samt så många som fem 
kungsfågelsångare under månaden. Rovfågelfällan var aktiv hela månaden och resulterade i 
ett för senare år bra resultat, sju fjällvråkar försågs nämligen med ring.  
 
Observationer: En rödhalsad gås sträckte 1 oktober mot söder tillsammans med vitkindade 
gäss. Dagen därpå hittades ännu ett guldkorn bland sträckande sjöfågel, nämligen en hane 
praktejder. Samma dag upptäcktes en kungsfågelsångare i trädgården, denna fågel kunde 
senare ringmärkas och fanns kvar i trädgården fram till 6 oktober. En adult medelhavstrut 
rastade på Västrevet 5 oktober. Under resten av månaden gjordes sedan regelbundna 
observationer av medelhavstrut på udden. Även kaspiska trut var talrik på udden under 
månaden och som mest observerades 35 exemplar samtidigt 14 oktober. Mycket stora 
mängder vitkindade gäss rastade på Schäferiängarna i början av oktober. Som mest räknades 
ca 35 000 exemplar 7 oktober. Bland dessa mängder vitkindade gäss fanns dessutom flera 
hundra bläsgäss samt två rödhalsade gäss. Områdets första taigasångare för året observerades 
vid Kungsgården 8 oktober. Månadens andra praktejder sträckte förbi udden 9 oktober och 
samma dag rastade en adult vittrut på Västrevet. Denna dag observerades dessutom två 
talltitor i Norra lunden, en inom Ottenbyområdet ovanlig gäst. Månadens tredje praktejder 
passerade udden 12 oktober och samma dag upptäcktes en videsångare i Mellersta lunden. 
Denna sibiriska gäst blev en långstannare och kunde ses i ca en vecka. En ung storlabb höll 
trutarna i skräck på Västrevet 13 oktober. Förutom de ringmärkta kungsfågelsångarna 
observerades också ett exemplar vid kungsgården 15 oktober samt ett exemplar vid Orminge 
rör 18 oktober.  En rastande dvärgsparv observerades längs stranden på Bondängen 19 
oktober och en hane svarthakad buskskvätta av någon av de östliga raserna maurus/stejnegeri 
upptäcktes 22 oktober öster om Kungsgården och fanns sedan kvar i området under en veckas 
tid. Månadens sista nämnvärda observation utgörs av en svartnäbbad islom i sommardräkt 
som sträckte förbi udden 29 oktober.   
 
November 
Ringmärkningen under november månad dominerades stort av gråsiska. Mer än 50 % av de 
ringmärkta fåglarna i den standardiserade fångsten var gråsiskor och slutsumman under 
månaden blev 207 exemplar. Sammanlagt ringmärktes 783 fåglar av 43 arter. Av dessa 
ringmärktes 360 fåglar av 27 arter i den standardiserade fångsten. Hela 17 hornugglor 
ringmärktes, främst under nätterna. Mest oväntade art i ringmärkningen var annars den 
extremt sena härmsångare som ringmärktes 2 november. Samma dag fångades dessutom åtta 
kontinentala stjärtmesar samt två snösiskor. Snösiska var en art som var ovanligt talrik på 
udden under november och fem exemplar ringmärktes. I samband med att den standardiserade 
ringmärkningen avslutades i mitten av månaden skickades ett pressmeddelande ut. Detta 
gjorde att flera tidningar samt radio hörde av sig och gjorde reportage om årets ringmärkning. 
 
Observationer: Månadens första dag bjöd på en för Ottenbyområdet riktig raritet, nämligen en 
strömstare som rastade i Södra Lundsjön. Samma dag sågs även en sen sandlöpare i Sandvik 
och dagen därpå en stenskvätta vid Norra lunden. En tretåig mås passerade udden 3 



november. Medelhavstrut observerades vid två tillfällen, 15 samt 18 november. Dessutom 
sågs en hel del kaspiska trutar, framför allt under första halvan av månaden. Under slutet av 
månaden intog vintern södra Öland och över en decimeter snö täckte marken. Detta gjorde att 
de flesta flyttfåglarna lämnade udden. Dock kan uppemot 150 snösparvar som fanns kvar 
inom området nämnas.  
 
December 
Viss ringmärkning skedde i stationsträdgården även under december månad. Främst gällde det 
fångst av gråsiska. Under månaden ringmärktes sammanlagt 244 fåglar av 8 arter. Av dessa 
var 176 fåglar siskor. Två snösiskor ringmärktes under december och dessutom ringmärktes 
två siskor som inte säkert kunde bestämmas till art utan gick som obestämd snösiska/gråsiska.  
Årets fångst i andfänget avslutades 20 december, detta efter att endast 55 änder fångats under 
månaden. Av änderna så var 54 gräsand medan en and bedömdes som hybrid mellan  gräsand 
och stjärtand. 
 
Observationer: De flesta flyttfåglarna lämnade Öland södra udde redan i november men en 
del nämnvärda observationer gjordes även under december. Kärrsnäppa och snatterand var två 
arter som fanns kvar inom området hela månaden och detsamma gällde en flock på ca 40 
krickor. Trädlärka och kaspisk trut observerades 4 december och två dagar senare gästade en 
kungsörn samt tre lappsparvar udden. En flock på 40 snösparv trotsade kylan och fanns kvar 
på udden över årsskiftet. Även en ung stenfalk besökte med jämna mellanrum udden under 
hela månaden. 
 
Praktiskt arbete: Arbetet under månaden lades på att avsluta årets verksamhet. Dessutom 
monterades andfänget ner och stationen genomgick en rejäl storstädning. Innan den sista 
personalen lämnade udden började också stationens kök att monteras ner. Detta för att en  
välbehövlig renovering skall utföras under vintern.      
 
 
Kontroller och återfynd 
Under 2004 kontrollerades 68 främmande ringar på fågelstationen. Av dessa kom 48 från 
utlandet. Liksom tidigare genererade vadarfångsten ett stort antal kontroller på stationen.  
38 kärrsnäppor ringmärkta i andra europeiska länder kontrollerades detta år under under 
vadarfångsten. Dessa fåglar var fördelade på 10 olika länder. Bland de mest 
anmärkningsvärda kontrollerna av kärrsnäppa kan den fågel ringmärkt som adult i Ukraina 
2000-05-25 nämnas samt den fågel ringmärkt som ungfågel i Polen 1990-08-31 det vill säga 
hela 14 år tillbaka i tiden. Även av spovsnäppa inkom några återfynd och här kan den fågel 
ringmärkt i Ungern 1999-08-30 nämnas. Bland tättingar finns flera kontroller som visar att 
många av de småfåglar som fångas under hösten har ett östligt ursprung. Bland annat finns 
här kontroller av rödhake från Litauen samt Estland. En annan tätting värd att nämna är den 
gransångare ringmärkt i Spanien som kontrollerades i april.  
Av fåglar ringmärkta på Ottenby inkom under året 203 återfynd. Här dominerade gräsand 
stort och stod för hela 110 av återfynden som gjordes under året. Av dessa gräsänder var så 
stor del som 90 % rapporterade som skjutna. Återfynden av gräsänder är spridda över Europa 
med en koncentration i de västliga delarna. Ett återfynd sticker ut från mängden och det är den 
hona som 2004-08-16 kontrollerades i Ukraina. Årets mest spektakulära återfynd är nog 
annars den fisktärna som ringmärktes på fågelstationen 2004-09-03. Denna fågel 
kontrollerades av ringmärkare i Senegal 69 dagar senare. Den hade då avverkat en sträcka 
som fågelvägen är 54636 km.   
 



 
 
Inventeringar 
Starinventeringen: 75 starholkar fördelat på 50 i Norra lunden samt 25 i Kristinelund 
inventerades 2004 för 17:e året. Projektet är en del i en rikstäckande undersökning, som är till 
för att samla fakta om stararnas häckningsbiologi samt undersöka upptag av miljögifter. 
Holkarna kontrolleras under häckningstid var fjärde dag för att vissa ägglägningstid, 
häckningsframgång med mera. Årets resultat är ett av de sämsta någonsin och endast 33 
holkar var bebodda. I Norra lunden blev inte en enda unge flygfärdig, troligen p.g.a. 
predation. Även resultatet i Kristinelund blev dåligt där 18 ungar blev flygga. Inför nästa år 
finns planer på att byta ut holkarna för att förbättra förutsättningarna att undvika predation. 
 
Trutinventeriningen: Som brukligt genomfördes under våren en inventering av antalet 
häckande trutar på Västrevet. Tyvärr har inventeringen under senare år visat en kraftigt 
negativ trend för samtliga häckande arter. Hårdast drabbad är silltruten som sedan några år är 
försvunnen som häckfågel inom Ottenbyområdet.  
 
Mellersta lunden: En 9 ha stor ruta i Mellersta lunden inventeras varje år mellan 15 maj och 
15 juni vid 10 tillfällen. Syftet med denna inventering är att kartlägga antalet häckande par av 
samtliga fågelarter. Studien ingår i en nationell studie och Ottenby har den i Sverige 
individtätaste rutan.   
 
Strandängsinventeringen: Under vår och försommar genomfördes en stor inventering av 
Ottenbyområdets strandängar. Inventeringen var tänkt som en uppföljning till den inventering 
som genomfördes på samma sätt 2003. Antalet par av andfåglar, vadare samt måsfåglar 
räknades. Inga större förändringar hade skett jämfört med 2003 och antalet par vadare är 
därmed fortsatt lågt. Under inventeringen hittades ett mycket stort antal prederade bon. 
Troligtvis så är det kråkfåglar samt räv som är största problemet.  
 
Standardrutt i Grönhögen: Sedan 1996 inventerar fågelstationen i juni årligen en av Sveriges 
ca 700 standardrutter. Denna standardrutt är placerad i Grönhögen och syftet är att få en bild 
av Sveriges häckfågelnumerär.   
 
Gåsinventering: Fågelstationen deltar årligen i en nationell gåsinventering samt nationell 
sjöfågelinventering. Gäss räknas två gånger per år i september samt oktober medan alla 
sjöfåglar räknas vid ett tillfälle i januari. 
 
 
Guidningar 
Guidningar av besökande grupper är en av stationens viktigaste verksamheter både vad det 
gäller stationens ekonomi samt att nå ut med vår verksamheten till allmänheten. Under 2004 
guidades 200 grupper bestående av sammanlagt 1319 vuxna och 1731 barn. Främst är det 
skolklasser och då mestadels från grundskolan som besöker stationen för att få guidning. 
Varje år genomförs också ett antal utökade så kallade forskningsguidningar på stationen. 
Tyvärr noterade stationen under 2004 en minskning av antalet guidade grupper. Främst är det 
skolklasser som minskar medan privata grupper visar en smärre ökning. Under 
sommarmånaderna anordnar Ottenby naturum dessutom två fasta guidningar dagligen vilket 
gör att antalet guidade personer egentligen är högre än vad som redovisas här.                                   
 
 



Personal  
Under 2004 har stationen likt de senaste åren haft en anställd platschef, detta år Johan Stedt. 
Dessutom har det under tio månader funnits en kombinerad biträdande platschef-
/andfängetjänst. Denna tjänst har under året varit befattad av tre olika personer, nämligen 
Anders Helseth, Gabriel Norevik och Petter Ohlsson. Övrig personal på fågelstationen har 
arbetat för ett dagtraktamente och är definitionsmässigt ideellt arbetande. Trots detta har 
Ottenby fågelstation glädjande nog fortfarande inga problem att rekrytera personal. Följande 
personer har under året arbetat längre perioder: Göran Andersson, Andreas Eriksson, Anders 
Helseth (vik platschef nov), Lars Helseth, Ida Laudon, Karl-Markus Laudon, Johan Nilsson, 
Daniel Malmqvist, Gabriel Norevik, Petter Ohlsson, Maria Olsson och Per Österman. 
Dessutom har flertalet personer fungerat som arbetande gäster eller praktikanter under året.     
 
 
Utlandsverksamhet 
Capri 
Personalen på Capri fågelstation kan knappast klaga på läget, man bor i den medeltida borgen 
på toppen av Barbarossaberget med Neapelbukten som ett stort blått golv och med 
Amalfikusten som fond. Lägg till biätare i flockar, häckande pilgrimsfalkspar som närmsta 
granne och den italienska maten så fattar ni läget. Under året bedrevs fältarbete både under 
vår- och höststräcket inom två olika projekt. Det ena var ett delprojekt i ett större som 
omfattar Nigeria, Italien, Sverige och Litauen, där en grupp forskare följer törnsångare och 
trädgårdssångare hela vägen till och från häckningskvarteren och vinterkvarteren. I fokus för 
dessa studier är att se när på året fåglarna blir infekterade med fågelmalaria och hur denna 
infektion påverkas av flyttningsresan. 
Det andra projektet gäller orienteringsförmågan hos flyttande dagfjärilar, ffa amiralfjäril och 
tistelfjäril. Dessa fjärilar testas i specialbyggda burar under olika experimentella förhållanden 
för att utröna om de använder solen som riktningsgivare under flytten. Detta projekt fortsätter 
under 2005. 
 
 
Nigeria 
På senare år har kopplingen Sverige och Nigeria vuxit allt starkare, genom Ottenby 
Fågelstations engagemang vid A. P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI). 
Fjolåret innebar fortsatta studier av törnsångarnas vinterekologi, bland annat genom att följa 
individer med radiosändare för att se hur stora vinterrevir de har. Besökande svenskar är 
också involverade i undervisningen av de nigerianska masterstudenterna och i utvecklandet av 
lokala projekt. I år hade vi också möjligheten att kunna ta två av dessa studenter till Sverige 
och Ottenby (se ovan under augusti). Detta besök blev mycket lyckat och Danjuma och Grace 
fick verkligen ett fint mottagande av SOFs olika delar och av Lunds Universitet. En särskild 
kurs för nigerianska nationalparksvakter bedrevs vid APLORI med svenska medel. Genom att 
höja kunskapen hos dessa nyckelpersoner kan ornitologin utvecklas inom de skydda 
områdena.  
 
Ekonomi 
Ottenby fågelstation redovisade under 2004 återigen ett positivt resultat. Detta för femte året i 
rad.  
 
IT och data 
Ett stort arbete har lagts ner av bland annat stationspersonalen i korrekturläsningen av den 
totala databasen över stationens ringmärkta fåglar. Ca 200 punkter har under året jämförts 



med ringmärkningsprotokoll och rättats. Arbetet har gällt tidigare funna diskrepanser under 
åren 1956–1989.  En fullständig korrekturläsning av ringmärkningen 1998, som varit  
särskilt utsatt för felaktigheter, har gjorts av stationspersonalen. Ett stort arbete för att skapa 
en fullständig databas över stationens samtliga återfynd har under året gjorts av Martin 
Stervander. I samband med analyser av ringmärkningsverksamheten på Capri har 
dataläggning av samtliga ringmärkta fåglar gjorts för åren 1956–57, 1959, 1963, 1965–66, 
1971–74 och 1980. Den server som huserar SOF:s hemsidan SOF-net är full och kommer 
under 2005 att bytas till en lösning som ligger helt i SOF:s regi. I och med detta kommer årets 
problem med stundtals fulla diskar på servern förhoppningsvis att vara ett minne blott. 
Landstinget i Kalmar Län har under året presenterat ett trådlöst bredbandsalternativ för hela 
länet. Om man får tro landstinget så ska systemet vara igång under 2005. 
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