
Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2005 
 
 
Ottenby fågelstation grundades 1946 och verksamheten har nu bedrivits oavbrutet i 59 år. Sedan 1972 är den 
största 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. 
Verksamhetsåret 2005 kommer att gå till historien som det år då det ringmärkts flest fåglar någonsin vid 
stationen. Men det var också ett år när media ägnade mycket uppmärksamhet åt stationens influensaforskning 
och mycket praktiskt arbete blev utfört.   
 
Ringmärkningsåret 2005 
Sedan stationen grundades 1946 finns det inget år då det ringmärkts ett större antal fåglar på Ottenby än 2005. 
Sammanlagt under året ringmärktes 28 388 fåglar fördelat på 145 arter. Både den standardiserade vår- och 
höstfångsten samt sommarens vadarfångst hamnade över medelvärdet för 1972-2001. För vadare blev 2005 det 
antalsmässigt bästa året sedan början av 1990-talet. Under året fortsatte vårfångst av vadare för andra året i rad 
och även sommarens tärnfångst genomfördes i större skala än tidigare. Dessutom var andfänget i bruk från 
mitten av mars till mitten av december.  
     
Våren 
När personalen i början av mars anlände till Ottenby fågelstation låg fortfarande ett tjockt täcke av snö och is 
runt udden. Detta försvårade vårens arbete med att få fångstanordningarna på plats. Innan Helgolandsfällorna 
och näten kunde spännas upp var man tvungen att skotta fram gator i den flera decimeter djupa snön. Allt kom 
dock på plats i tid till den standardiserade fångststarten 15 mars. Säsongen började minst sagt magert då den 
inleddes med två ”noll-dagar”, dvs. inte en enda fågel ringmärktes. Vårens sena inträde gjorde dock att även de 
tidigaste vårflyttarna detta år kom med i ringmärkningsstatistiken. Totalt kan ringmärkningen under våren 
sammanfattas som god då slutresultatet i den standardiserade fångsten blev 5665 Fåglar (+8 %). Av de 
kortflyttare som huvudsakligen ringmärks under mars och april ringmärktes många arter under medelvärdet 
(1972-2001). Bland dessa kan rödhake (-32 %), järnsparv (-66 %) och grönsiska (-71 %) nämnas. Andra arter 
som till exempel koltrast (+38 %) ringmärktes dock i höga antal. Säkerligen berodde detta till stor del på att inga 
koltrastar hann passera Ottenby innan 15 mars med tanke på vädret. Många år har framförallt de gamla hannarna 
redan passerat Ottenby vid detta datum. Senare delen av våren då  det framförallt är tropikflyttare som passerar 
Ottenby ringmärktes de flesta arterna runt medelvärdet eller strax över detta. Bland annat så ringmärktes det fler 
lövsångare än någon tidigare vår på stationen. Sammanlagt ringmärktes 2175 lövsångare i den standardiserade 
trädgårdsfångsten vilket utgör 94 % över medel. Andra arter som ringmärktes i goda antal är kärrsångare 46 
(+100 %), härmsångare 66 (+29 %) och gransångare 112 (+78 %). För flera arter som under en längre period 
uppvisat nedåtgående trender fortsatte detta tyvärr även under 2005. För första året sedan stationen grundades 
1946 saknades ortolansparv helt i ringmärkningsprotokollen. Andra arter som fortsätter uppvisa dåliga 
fångstsiffror är bland annat nattskärra och göktyta. 
   
Hösten 
Höstsäsongen drog som vanligt igång 25 juli efter drygt en månads sommaruppehåll. Under hösten ringmärktes 
sammanlagt 11248 fåglar i den standardiserade fångsten. Detta är 25 % över medelvärdet för höstfångsten. 
Nästan 20 % av den sammanlagda höstfångsten stod en enda dag för. Den 30 september ringmärktes nämligen 
hela 2309 fåglar vilket är nytt dagsrekord för stationen. Främst var det de två största fångstarterna som gjorde att 
den sammanlagda höstsiffran blev hög. Kungsfågeln verkar nu ha återhämtat sig helt från ”kraschen 2002” och 
hela 3507 (+57 %) exemplar ringmärkte i den standardiserade fångsten. Även rödhaken ringmärktes långt över 
medel (+45 %) då slutsumman blev 3490. Annars ringmärktes många arter i relativt låga antal. Framförallt gäller 
detta tropikflyttare. Här kan bland annat näktergal (-63 %), rödstjärt (-45 %), stenskvätta (-72 %), kärrsångare (-
42 %) och svartvit flugsnappare (-64 %) nämnas. Av de kortflyttare som passerar sent under säsongen uppvisade 
många höga fångstsiffror. Här kan gråsiska 596 (+579 %) och sävsparv 161 (+96 %) nämnas. Hela november 
månad var ovanligt mild vilket gjorde att framförallt många trastarter verkade dröja sig kvar i landet till efter att 
standardiseringen avslutades. Detta märks i på till exempel koltrast (-34%) då endast 67 exemplar ringmärktes.    
 
 
 
 
 
 
 



 

Art Vår Differens Art Höst Differens
Lövsångare 2175 +1054 Kungsfågel 3507 +1269 
Rödhake 1212 -569 Rödhake 3490 +1091 
Koltrast 216 +59 Gråsiska 596 +493 
Ärtsångare 203 -10 Lövsångare 539 -290 
Rödstjärt 186 -14 Blåmes 454 +167 
Kungsfågel 175 -42 Gärdsmyg 277 +161 
Törnsångare 126 +10 Taltrast 237 -28 
Bofink 120 -23 Sävsparv 161 +78 
Gärdsmyg 105 +13 Talgoxe 146 -71 
Grönfink 60 +20 Ärtsångare 146 -35 

 
Tabell 1. De tio talrikaste arterna i den standardiserade fångsten under vår respektive höst och deras differens 
mot medelvärdet för åren 1972–2001  
 
Vadarfångst 
För andra året i rad bedrev stationen vadarfångst under vårsträcket i maj. Fångst bedrevs mellan 9 maj och 26 
maj. Sammanlagt ringmärktes 556 vadare under denna tid varav 497 var kärrsnäppa. Fångsten har gett 
intressanta resultat framförallt vad det gäller fettupplagring och kommer att fortsätta även under våren 2006. 
Den standardiserade vadarfångsten startade detta år 7 juli och fortgick sedan utan avbrott till mitten av augusti. 
Även under september och oktober gjordes mindre insatser med vadarburarna men inte med något nämnvärt 
resultat. Under vadarsäsongen ringmärktes 7492 fåglar i vadarfångsten varav 6968 fåglar var just vadare. Detta 
resultat gör 2005 till den bästa vadarsäsongen på över tio år. Säsongen började med blygsamma fångstsiffror 
under ett högtrycksbetonad juli. Under augusti var vädret sämre vilket tvingade ner mycket stora mängder vadare 
på udden. Detta väderläge tillsammans med gynnsamt vattenstånd gjorde att 4436 vadare kunde ringmärkas 
under en sjudagarsperiod. Både den 6 och 7 augusti slutade resultatet på över 1000 ringmärkta vadare/dag vilket 
är extremt höga siffror. Den goda tillgången på vadare under augusti gjorde att många arter detta år hamnade 
över medelvärdet. Här kan bland annat större strandpipare 267 (+144%), kärrsnäppa 6109 (+235%), spovsnäppa 
137 (+33%), mosnäppa 17 (+88%), myrsnäppa 17 (+113%) och roskarl 38 (+65%) nämnas. Enda vadararten 
som uppträdde långt under medel och i stort sett saknades helt i ringmärkningsprotokollen var småsnäppa. 
Endast 13 ex ringmärktes vilket är 85 % under medel.        
  
 
 
Tärnfångst 
Under sommaren genomfördes under 18 nätter tärnfångst på Sälön öster om fågelstationen. Denna fångst 
bedrevs med hjälp av två 12-metersnät samt en bandspelare med tärnläten. Fångsten resulterade i att sammanlagt 
310 tärnor kunde ringmärkas. Fisk- och silvertärna dominerade fångsten stort med 193 respektive 95 exemplar, 
men även 19 småtärnor, en svarttärna och 2 kentska tärnor ringmärktes. En relativ hög procent av de tärnor som 
fångas är redan ringmärkta. Bland årets fångst fanns tre fisktärnor med sydafrikanska ringar samt Sveriges 
hittills äldst kentska tärna, ringmärkt i Blekinge för 24 år sedan. 
 
Andfänget  
Andfänget togs detta år i bruk 29 mars och var sedan aktiv utan avbrott till 16 december. Sammanlagt under året 
ringmärktes 1092 änder. Gräsand dominerade likt tidigare år fångsten stort och 1005 exemplar ringmärktes. 
Gravand har sedan nystarten ringmärkts i goda antal under vårsäsongen. Detta år ringmärktes dock färre då 
endast 38 exemplar försågs med ring. Övriga änder som ringmärktes i andfänget under året var bläsand (12), 
snatterand (3), kricka (20), stjärtand (5) och skedand (1).  

 
 
 
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 
Ringmärkningen 
Våren var under 2005 ovanligt sen på Öland. När fällor och nät skulle sättas upp i mitten av mars låg fortfarande 
ett par decimeter snö på udden. Den sena våren gjorde att fångsten under de första dagarna var mycket mager. På 
premiären 15 mars ringmärktes inte en enda fågel och detsamma gällde efterföljande dag. Sammanlagt under 



månaden ringmärktes 385 fåglar av 21 arter, av dessa ringmärktes 379 fåglar av 20 arter i den standardiserade 
fångsten. Detta får trots den magra starten ses som ett bra resultat för mars månad. Koltrast (176) var den art som 
dominerade fångsten stort. Närmast följande arter var rödhake (68) samt kungsfågel (33). I stort sett inga 
tättingar passerade udden innan 15 mars vilket gjorde att även de tidigaste vårflyttarna hamnade i 
ringmärkningsprotokollen detta år.  I samband med säsongsstarten skickades som brukligt under senare år ett 
pressmeddelande ut. Detta gjorde att både tv, radio samt tidningar uppmärksammade detta ”vårtecken”. 
 
 
Andfänget 
Andfänget togs under 2005 inte i bruk förrän 29 mars efter ett några månaders vinteruppehåll. Den sena starten 
berodde på att Norrvik inte blev isfritt förrän precis före starten. Inga änder ringmärkte i andfänget under 
månaden. 
 
Forskningsprojekt  
Under månaden startade ett stort forskningsprojekt för att undersöka förekomsten av West Nile virus hos 
flyttfåglar. Projekt kommer att fortgå under hela året och blodprov kommer att tas från var 10:e ringmärkt fågel. 
Projektet sker i samarbete med Smittskyddsinstitutet (läs mera under forskningsprojekt).  
 
Praktiskt arbete  
Av det praktiska arbetet under månaden finns det en hel del att nämna. Stora rummet på fågelstationen målades 
om. Under vintern har dessutom stationens kök helt renoverats med hjälp av Sigvard Ottvall samt generös 
sponsring av IAB och Möbelman AB. Vidare startade under månaden en stor renovering av den gamla 
fyrmästarbostaden, där numera stationspersonalen är inkvarterad. Denna renovering sker på grund av att huset 
tidigare inte var tillräckligt säkert ur brandaspekter. Entreprenörer har gjort det mesta av arbetet men personalen 
har varit behjälplig med målning, tapetsering mm. Under månaden lades dessutom extra stort arbete på att få 
fällor och nät fångstklara till säsongsstarten då snötäcket försvårade detta arbete. Uppemot hälften av 
starholkarna i Norra lunden och Kristinelund byttes under månaden ut. Detta på grund av att många började bli i 
dåligt skick och vi behövde mårdsäkra dem efter förra årets höga predation.  
 
Guidningar  
Under månaden guidades 8 grupper bestående av 48 personer i stationsträdgården.  
Huvuddelen av de guidade grupperna var mindre ”familjegrupper”.  
 
Fågelobservationer  
När stationspersonalen anlände till udden 4 mars låg det is runt hela udden och marken var snötäckt. Detta gjorde 
att knappt några vårfåglar hade anlänt. Den 5 mars sträckte dock årets första sädgäss mot norr och i vakar runt 
udden rastade bland annat salskrake, kricka, bläsand och brunand. I strandkanten fanns dessutom en flock 
innehållande 70-talet snösparvar som trotsat kylan och tillbringat vintern på udden. En morkulla observerades i  
trädgården 6 mars då den letade föda i snön. Vårens första starar anlände så sent som 7 mars till udden och dagen 
därpå sträckte första sånglärkan mot norr. Månadens raritet var utan konkurrens den storlabb som på morgonen 
10 mars rundade udden. Första mindre inflödet av vårfåglar kom 12 mars då arter som blå kärrhök, tofsvipa, 
strandskata samt storspov anlände. Inte en enda koltrast noterades i trädgården förrän 17 mars och första 
rödhaken dök upp först 23 mars. Första sädesärlan var tidig trots det kalla vädret, redan 18 mars sträckte ett  
exemplar mot norr. Samma dag anlände också skärfläcka och bofink. Skogssnäppa, trädlärka samt gransångare 
sågs 24 mars och dagen därpå upptäcktes en svarthakad buskskvätta vid Södra lundspetsen. Samma dag sågs 
också en rödglada samt en forsärla i området. I slutet av mars började vårens ejdersträck att komma igång förbi 
udden men ingen dagssumma på över 1000 exemplar noterades under mars. 
 
 
April 
 
Ringmärkning  
Under april ringmärktes sammanlagt 1775 fåglar av 42 arter. Av dessa ringmärktes 1721 fåglar av 38 arter i den 
standardiserade fångsten. Rödhake (1015) var som brukligt den art som dominerade fångsten stort under april 
följt av kungsfågel (134) och lövsångare (131). Både antalet ringmärkta rödhakar och det sammanlagda antalet 
ringmärkta fåglar under månaden är dock lågt. Främsta anledningen till detta torde vara det kalla vädret och 
ihållande nordvindar. Detta gjorde att många arter anlände sent under säsongen. Först under månadens allra sista 
dagar steg temperaturen och enstaka tropikflyttare började anlända, dock endast i små antal. Bland ovanliga arter 
i fångsten under månaden finns en svarthakad buskskvätta samt en brandkronad kungsfågel.  
 
Andfänget 
Då vattenståndet under hela månaden var mycket under det normala blev antalet ringmärkta änder lågt. Endast 
47 änder ringmärktes under månaden.  
 



Inventeringar  
Som brukligt startade under månaden starholksinventeringen i Norra lunden samt i Kristinelund. Även den 
traditionella inventeringen av häckande trutar på Västrevet drog igång under månaden. I månadsskiftet startade 
precis som föregående år också en stor inventering av Ottenbyområdets häckande strandängssarter.  
 
Praktiskt arbete  
Under månaden lades stora arbetsinsatser på att fortsätta renovera nedervåningen i Vita huset. Snickare stod för 
grovjobbet medan stationspersonalen spacklade, målade och tapetserade. En hel del äldre ringmärkning 
datalades också under månaden då vi konstaterat att det finns stora fel i den nuvarande databasen från de åren 
1946-1971.  
 
Guidningar  
Guidesäsongen startar inte på allvar på Ottenby förrän i maj, men ett antal grupper guidas även under april 
månad. Detta år guidades 11 grupper bestående av 133 personer under april.  
 
Fågelobservationer  
En forsärla sträckte förbi udden 1 april och samma dag gjordes årets första observationer av fiskgjuse, myrspov 
och rödspov. Första smådoppingen anlände till Södra lundsjön 3 april och samma dag sträckte årets första bruna 
kärrhök mot norr. Silvertärna observerades tidigt detta år, redan 7 april sågs första exemplaret. Den 9 april 
noterades ett mindre inflöde av brandkronad kungsfågel då ett exemplar ringmärktes i Fyrträdgården och 
ytterligare ett exemplar rastade i Södra lunden. Samma dag gjordes också årets första observation av 
gulhämpling då en fågel gjorde sträckförsök. Gulhämpling noterades sedan vid flera tillfällen under månaden. En 
svarthuvad mås rastade kort i Gäddviken innan den sträckte mot nordost 12 april och samma dag sträckte vårens 
första småtärna. En hane svarthakad buskskvätta rastade i trädgården 16 april och kunde senare under dagen 
ringmärkas. Samma fågel observerades sedan i Södra lundspetsen fram till 25 april. Under morgonen 20 april 
sträckte en adult vitnäbbad islom mot norr förbi udden. De flesta tropikflyttare anlände sent detta år och  
första noterade trädpiplärkan observerades först 21 april. Kring 25 april anlände en rad nya vårfåglar som 
rödstjärt, svarthätta och buskskvätta till udden. En tidig fjällpipare upptäcktes längs Fyrvägen 28 april och fanns 
sedan kvar månaden ut. Månadens sista dag sträckte en bredstjärtad labb förbi stationen. 
 
 
Maj 
 
Ringmärkning 
Under maj månad ringmärktes sammanlagt 4035 fåglar av 72 arter. Av dessa ringmärktes 3291 fåglar av 58 arter 
i den standardiserade fångsten. De flesta tropikflyttare ringmärktes under månaden i normala antal eller strax 
under. Några arter är dock värda att nämna. För lövsångare noterades den bästa vårsiffran sedan stationen 
grundades då hela 2007 exemplar ringmärktes i den standardiserade fångsten. Även gransångare uppvisade fina 
siffror, 60 exemplar ringmärktes under månaden. En annan art som uppvisade en förhållandevis god siffra var 
göktyta som ringmärktes med sammanlagt 5 exemplar. En art som saknas helt i ringmärkningen under maj (och 
hela under hela året) är ortolansparven som därmed fortsätter sin negativa trend. Samma sak gäller bland annat 
törnskata som endast ringmärktes med 20 exemplar under perioden. Bland ovanligare arter i fångsten under 
månaden kan en lundsångare samt en brandkronad kungsfågel nämnas. 
 
Mellan 10 maj och 26 maj bedrevs vadarfångst runt udden med bra resultat. Främsta målarten var nordflyttande 
kärrsnäppor. 497 kärrsnäppor ringmärktes sammanlagt under månaden och den bästa dagsumman slutade på 172 
kärrsnäppor den 20 maj. Även en del andra vadararter ringmärktes i mindre antal, däribland roskarl, större 
strandpipare och sandlöpare.  
 
Andfänget 
Andfänget gav även under maj månad mager fångst då endast 61 änder ringmärktes. Gräsand var den art som 
dominerade fångsten stort.  
 
Inventeringar 
Inventeringen av starholkarna i Norra lunden och Kristinelund fortgick under månaden. Detsamma gällde 
inventeringen av häckande strandängsarter inom Ottenbyområdet. Under månaden inleddes dessutom den 
traditionella inventeringen av ”mellersta lundenrutan”.  
 
Praktiskt arbete 
Under månaden fortgick arbetet med att mata in äldre ringmärkning för att få en korrektare databas. En annan 
tidskrävande syssla var vadarfångsten som förutom själva fångsten gav arbete med att tvätta och reparera burar. 
Under månaden började stationspersonalen också arbeta med att förbättra det hjortstängsel som finns mellan 
udden och Schäferiängarna.  
 



Guidningar 
Maj är den månad under året då störst antal guidegrupper besöker fågelstationen. Detta år guidades 72 grupper 
bestående av sammanlagt 1273 personer under månaden.  
 
Fågelobservationer 
En svart kråka upptäcktes på udden 1 maj och fanns sedan kvar i området några dagar framåt, samma dag 
ringmärktes också årets andra brandkronade kungsfågel. Månadens andra dag bjöd på både sträckande storlabb 
och bredstjärtad labb och dessutom så rastade en härfågel i Södra lunden. Årets första gök sågs 3 maj och samma 
dag anlände också första kustsnäppan, backsvalan och ortolansparven till udden. En dammsnäppa dök upp på 
udden 4 maj och var kvar till 5 maj, samma dag rastade också en rostgumpsvala på udden och årets första 
blåhake observerades i trädgården. Rostgumpsvalan fanns även kvar dagen därpå och då sågs även brunglada 
och gulhämpling i området. Samma dag sträckte också en stor mängd vitkindade gäss förbi udden och 
slutsumman hamnade på hela 42 000 exemplar.  En hona citronärla rastade i Pölen på udden 8 maj och dagen 
därpå fick den sällskap av ytterligare en hona samt även en hane. En ensam hona citronärla observerades sedan 
vid ett flertal tillfällen under första halvan av månaden. En hane aftonfalk sträckte söder ut förbi udden 9 maj. 
Årets andra rostgumpsvala gästade udden 14 maj. Ett stort nedfall av tättingar ägde rum 16 maj då hela 948 
fåglar ringmärktes och stora mängder sångare rastade i trädgården. Denna dag sträckte också 35 000 vitkindade 
gäss. En utfärgad hane svarthuvad sparv rastade under kvällen 20 maj vid Kungsgården.  Dagen efter upptäcktes 
en fjällgås bland grågässen på Schäferiängarna. Fågeln var färgmärkt men kunde tyvärr inte ringarna läsas av.  I 
stort sett alla vårens prutgäss passerade under en enda dag, den 24 mj sträckte så stor mängd som 60 000 förbi 
udden. Vårens tredje rostgumpsvala rastade kort på udden 26 maj och samma dag rastade en utfärgad hane 
amerikansk tundrapipare i Norrvik. Månadens första och enda (!) turturduva rastade vid Kungsgården 29 maj 
och den 30 maj rastade en svartnäbbad islom på udden.        
 
 
Juni 
Ringmärkning 
Sammanlagt under juni månad ringmärktes 468 fåglar av 39 arter på fågelstationen. Av dessa ringmärktes 275 
fåglar av 31 arter i den standardiserade fångsten, som likt varje år pågick fram till 15 juni. Största fångstarten 
under månaden blev lövsångare (37) tätt följd av hussvala (35).  Kärrsångare uppvisade under juni månad likt 
föregående år en bra fångstsiffra då 26 ringmärktes. Bland ovanligare arter i den standardiserade fångsten kan tre 
lundsångare nämnas samt en sen blåhake 2/6. Under månaden lyckades stationspersonalen ringmärka 10 
kornknarrar mellan Ås kyrka och Gräsgård. Detta är betydligt fler ringmärkta kornknarrar än senaste åren.   
 
Andfänget 
Andfänget var i bruk under hela juni månad och resulterade i den bästa månadssumman hittills under året. 
Sammanlagt ringmärktes 117 fåglar varav 115 var gräsänder.   
 
Praktiskt arbete 
Arbetsinsatsen under månaden lades främst på att fortsätta arbetet med att datalägga stationens äldre 
ringmärkning.    
 
Guidningar 
Under första halvan av månaden guidades 491 personer fördelat på 33 grupper i stationsträdgården. Då 
personalen under mitten av månaden tog en kortare sommarledighet genomfördes inga guidningar under denna 
tid. 
 
Fågelobservationer 
En rostgumpsvala, vårens tredje rastade på udden 1 juni. Denna fågel stannade till 4 juni och fick de två sista 
dagarna sällskap av ytterligare en individ. Två biätare dök upp 2 juni och sågs sedan på olika ställen inom 
Ottenbyområdet fram till 6 juni.  Ett inflöde av lundsångare ägde rum på udden 5 juni då två exemplar 
ringmärktes och ytterligare ett exemplar sjöng i trädgården. En svartnäbbad islom sträckte mot norr förbi udden 
8 juni och samma dag gjordes två udda observationer i stationsträdgården då både nötskrika och spillkråka 
gjorde sträckförsök. Denna dag gjordes dessutom ytterliggare en observation av rostgumpsvala på udden. En 
annan udda observation med tanke på tidpunkten på året utgjorde den sångsvan som rastade på udden 14 juni. En 
svartpannad törnskata rastade under dagen 16 juni söder om Kungsstenarna. En art som var fåtaglig under våren 
är turturduva, 20 juni rastade i alla fall ett exemplar i fyrträdgården.             
 
 
 
 



Juli 
Ringmärkning 
Under juli månad ringmärktes sammanlagt 1689 fåglar av 54 arter. Årets vadarfångst började trevande då hela 
första halvan av juli präglades av ett stabilt högtryck som låg parkerat över södra Sverige. Under månadens 10 
sista dagar var vädret mer ostabilt och detta resulterade i en något bättre fångst. I vadarfångsten ringmärktes 
under månaden 1318 fåglar varav 1086 var vadare. Kärrsnäppa dominerade som brukligt stort och 935 exemplar 
ringmärktes. Nämnvärt är förövrigt att så många som fem småspovar fångades i den standardiserade 
vadarfångsten. Bland vadare som uppvisade sämre resultat fanns småsnäppa som saknades helt i fångsten och 
endast en kustsnäppa ringmärktes. En calidris-vadare som ringmärktes 25 juli kunde inte säkert bestämmas till 
art men var sannolikt en hybrid mellan spovsnäppa och någon annan calidris-art, troligen kärrsnäppa. 
Den standardiserade trädgårdsfångsten återupptogs 25 juli efter en dryg månads sommaruppehåll. Under de sex 
dagar den standardiserade fångsten pågick ringmärktes 99 fåglar av 22 arter.  
    
 
 
Andfänget 
Andfänget gav magert resultat under juli månad då endast 45 änder ringmärktes.  
 
Forskningsprojekt 
Under slutet av månaden anlände Jannika Boström (Lunds universitet) för att fånga stenskvättor för 
orienteringsstudier. I övrigt fortsatte liksom tidigare West Nile projektet och influensaprojektet.  
 
Praktiskt arbete 
Under månaden beskars likt varje år samtliga träd och buskar i trädgården, detta för att bibehålla samma 
växtlighet som tidigare med tanke på den standardiserade trädgårdsfångsten.  
 
Guidningar 
Under sommaren ombesörjer naturumspersonalen guidningsverksamheten med tre dagliga guidningar för 
turister. Ett undantag gjordes 29 juli då stationspersonalen guidade 120 poliser från olika delar av Europa.   
 
Fågelobservationer 
En minst sagt udda art med tanke på årstiden upptäcktes på Västrevet 6 juli då en mindre sångsvan rastade där. 
Denna fågel fanns sedan kvar i området till november. Under månaden sågs också vid flera tillfällen en 
översomrande prutgås. Sommarens första kustlabb observerades 9 juli och sedan fanns som vanligt flera 
subadulta labbar i området under månaden. Ett par mindre flugsnappare sågs i Mellersta lunden 10 juli och en 
häckning av arten kunde konstateras på lokalen. Stora mängder tornseglare sågs vid flera tillfällen under juli 
födosöka inom området, bland annat uppemot 10 000 individer 13 juli. Under en vadarräkning i Sandvik 14 juli 
upptäcktes en adult vitgumpsnäppa. Fågeln fanns sedan kvar till 27 juli och sågs både vid Sandvik, Norrvik och 
Bondängarna. En del svarttärnor både juvenila och adulta dök upp i slutet av månaden. Som mest sågs 8 
exemplar i Sandvik 29 juli. Under samma period inföll även några riktigt bra sträckdagar. Bland annat sträckte 
8500 sjöorre den 30 juli.  
 
 
Augusti 
Ringmärkningen 
Augusti resulterade i ett mycket högt antal ringmärkta fåglar. Sammanlagt ringmärktes 7595 exemplar av 79 
arter. Främst var det vadarfångsten som gav höga fångtsiffror och sammanlagt ringmärktes 6113 fåglar av 28 
arter i denna fångst. I stort sett alla vadare ringmärktes under första halvan av augusti. Både 6 och 7 augusti 
ringmärktes över 1000 kärrsnäppor per/dag och under en sjudagarsperiod ringmärktes hela 4436 vadare. Detta 
resulterade givetvis i att många vadare detta år uppvisar siffror över medel. Bland dessa finns förutom 
kärrsnäppa även bland annat större strandpipare (250), mosnäppa (13), myrsnäppa (11), spovsnäppa (131) och 
kustsnäppa (26).  
 
Den standardiserade fångsten resulterade under månaden i 985 fåglar av 43 arter.  Lövsångare dominerade stort 
med 357 exemplar, men ringmärktes ändå i förhållandevis lågt antal. Närmast följande art blev törnskata (102), 
vilket är en hög siffra jämfört med de senaste åren. I övrigt ringmärktes de flesta arterna som har sin flyttopp vid 
Ottenby i augusti i blygsamma siffror, till exempel ringmärktes endast sju rörsångare.  
Bland ovanligare arter i fångsten finns en flodsångare från den standardiserade fångsten och stationens första 
ringmärkta fjällabb någonsin, som då den uppträdde helt orädd kunde infångas med håv vid Sibyllas jaktstuga.  
 
Forskningsprojekt 
Under större delen av månaden fanns Oskar Brattström doktorand från Lunds universitet på stationen för att göra 
orienteringsförsök på amiraler. Under månaden så ökade också publiciteten kring våra forskningsprojekt rörande 
fågelinfluensan nämnvärt i samband med att allt fler humanfall förekommit i Asien. Från och med nu kommer 



alla våra prover att en gång i veckan skickas iväg för direktanalys i Kalmar och Holland. Detta för att man hela 
tiden skall kunna följa vilka influensavirus som för tillfället förekommer hos änderna.  
 
Observationer 
En ny art för Sverige rastade på Bondängarna 2 augusti. Arten som gästade oss var en kolymasnäppa, en vadare 
som häckar på östra delarna av den sibiriska tundran. Fågeln fanns i området hela dagen och beskådades av 
uppskattningsvis 500 personer. Under en vadarräkning i Sandvik och Norrvik 5 augusti noterades ovanligt stora 
mängder kärrsnäppor. Sammanlagt ca 10 000 exemplar räknades i de två lagunerna. Dagarna efter rastade även 
ovanligt stora mängder vadare på udden och både 6 och 7 augusti ringmärktes fler än 1000 kärrsnäppor. Hur 
många vadare som egentligen rastade är givetvis omöjligt att uppskatta men det lär ha varit mångdubbelt fler. En 
ung citronärla gästade udden 6 augusti och med tanke på det tidiga datumet borde häckningen inte ägt rum så 
väldigt långt bort. En adult prärielöpare rastade längs Fyrvägen 12 augusti och fanns sedan kvar en vecka framåt. 
Den 14 augusti dök en 2k-hane stäpphök upp vid Sibyllas jaktstuga och fanns sedan kvar till 25 augusti. Från 
den 22 augusti fick den dessutom sällskap av en 3k-hane stäpphök som fanns kvar i området några dagar. 
Ytterligare en hane, även denna gång helt adult dök upp vid Sibyllas jaktstuga 30 augusti och dagen därpå 
sträckte den ut på udden. Första flodsångare i fångsten på flera år ringmärktes 16 augusti och dagen därpå 
rastade en kungsfiskare väster om fågelstationen. En ung vitvingad tärna rastade några timmar på Västrevet 23 
augusti. Höstens första rödstrupiga piplärka sträckte mot söder 24 augusti och höstens första medelhavstrut, en 
adult fågel, noterades 29 augusti. Månadens sista dag rörde sig mycket rovfågel mot söder och bland annat en 
ung aftonfalk samt 50 sträckande bivråkar noterades.       
 
 
September 
Ringmärkning 
Under månaden ringmärktes sammanlagt 5177 fåglar av 78 arter. Av dessa ringmärktes 4637 fåglar av 47 arter i 
den standardiserade trädgårdsfångsten. Stationens bästa dagsumma någonsin noterades under månaden då hela 
2309 fåglar ringmärktes den 30 september. Inflödet av fåglar var redan innan gryningen mycket stort denna dag 
och vid redan vid niotiden på morgonen hade 1000 ringmärkta fåglar passerats. Rödhake dominerade denna dag 
fångsten stor och stod för ca 60 % av fåglarna, dock ringmärktes även kungsfågel i goda antal och stod för ca 30 
% av totalsumman. Både rödhake och kungsfågel uppvisade bra siffror under månaden mycket tack vare 
”stordagen”. Bland andra arter som ringmärktes i goda antal under månaden kan rödstjärt (96) och blåmes (150) 
nämnas. Stenskvätta saknades nästan helt i fångsten under månaden och endast ett exemplar ringmärktes. 
Vadarfångst bedrevs under flera tillfällen under månaden, dock med magert resultat. Under månaden 
ringmärktes två för stationen nya arter, nämligen skäggdopping och träsksångare.   
 
Andfänget 
Andfängefångsten resulterade i en bra fångstsiffra i september. Bäst fångst gav fällan när den tömdes efter 
skymningen. Sammanlagt ringmärktes 136 änder. En av månadens mer udda ringmärkningsarter noterades i 
andfänget då en kornknarr fångades. Det är fortfarande en gåta hur den lyckades ta sig in i fällan.  
 
Forskningsprojekt 
Under slutet av månaden gästade Karin Rengefors stationen tillsammans med en doktorand för att göra försök på 
vad änder kan ha för roll i spridning av alger mellan olika vattendrag.   
 
Praktiskt arbete 
Den renoveringen av Vita huset som delvis gjordes i våras fortsatte under september. Främst är det hallen och 
tamburen som skall målas och tapetseras om. Även inmatningen av den äldre ringmärkningen fortskred som 
tidigare. 
 
Guidningar 
Under september månad genomfördes 16 guidningar och sammanlagt guidades 192 personer. 
Sista helgen i månaden då Ölands skördefest gick av stapeln höll stationen öppet hus mellan 13.00-14.00. Detta 
var mycket uppskattat och ca 75 personer besökte oss för att titta på verksamheten.  
 
Fågelobservationer 
En videsparv sträckte söder ut över udden 1 september. Ännu en hane stäpphök (höstens fjärde) sträckte ut 6 
september. En 1k prärielöpare rastade i Norrvik 8 september och fanns även kvar 9 september. Samma dag 
gjorde en 2k större skrikörn som tidigare setts norrut på ön flera sträckförsök. Årets andra nya Sverigeart inom 
Ottenbyområdet dök upp på Schäferiängarna 12 september. Denna gång rörde det sig om en 1k dvärgspov. 
Fågeln fanns kvar även dagen därpå men lämnade sedan området. Ännu en 1k prärielöpare hittades i Norrvik 17 
september och fanns sedan kvar i området under några dagar. Höstens andra videsparv rastade kort på udden 19 
september och ytterligare ett exemplar noterades sträcka dagen därpå. Höstens första taigasångare hittades vid 
Klockarängen 22 september och ytterligare ett exemplar fanns 27 september vid Södra lundparkeringen. 
Videsparv rastade vid Sibyllas jaktstuga 24 september och dagen därefter fanns en hane svarthakad buskskvätta 



av västlig ras på Schäferiängarna. En gulhämpling sträckte söder ut förbi stationen 26 september. Ottenby och 
Ölands andra träsksångare rastade på Schäferiängarna 28 september. Träsksångaren infångades och ringmärktes 
under eftermiddagen för att en säker bestämning skulle kunna göras. Månadens sista dag passerade mycket stora 
mängder tättingar udden och hela 2309 fåglar ringmärktes. Under denna dag sågs både större piplärka och 
forsärla sträcka.     
 
 
Oktober 
Ringmärkning 
Sammanlagt under oktober månad ringmärktes 5405 fåglar av 65 arter. Av dessa ringmärktes 4908 fåglar av 44 
arter i den standardiserade fångsten. Flera arter ringmärktes under månaden i goda antal. Bland dessa kan bland 
annat gärdsmyg, blåmes, gulsparv och sävsparv nämnas. Kungsfågeln verkar nu helt ha repat sig efter 
”kraschen” 2002 och hela 2196 exemplar ringmärktes under månaden. Oktober månads vanligtvis talrikaste art, 
rödhaken ringmärktes endast med blygsamma 1102 exemplar. Vadarfångst bedrevs kortvarigt på stranden öster 
om stationen under månaden. Det resulterade dock inte i något högre antal vadare utan endast 14 kärrsnäppor 
ringmärktes. Flera ovanligare arter med östligt ursprung ringmärktes under månaden. Av dessa kan en 
kungsfågelsångare, två taigasångare och en brunsångare nämnas. Dessutom ringmärktes 20 oktober en hane svart 
rödstjärt som uppvisade karaktärer för den östliga rasen phoenicuroides. Fågeln dokumenterades med biometri 
och fotografering innan den släpptes. Samtidigt samlades fjädrar in från fågeln för att skickas på DNA-analys. 
Om det visar sig vara en  phoenicuroides skulle det vara första säkerställda fyndet av rasen i Sverige.  
 
Andfänget 
Andfänget gav bra resultat under framförallt senare delen av oktober. Månadens sista dag fångades 65 änder i 
andfänget varav 47 var nymärkningar. Gräsand var som vanligt den art som dominerade fångsten stort. Under 
månaden kunde man se flera reportage i både tidningar och i TV om andfänget (se under forskningsprojekt).  
 
Forskningsprojekt 
Inget nytt forskningsprojekt startades upp under månaden men i samband med ett influensautbrott i närheten av 
Moskva hamnade vårt influensaprojekt återigen i centrum för media. Journalister från alla stora dagstidningar 
besökte oss och TV gjorde flera reportage.  
 
Praktiskt arbete 
Under månaden gjordes renoveringen av hallen i Vita huset klar. Väggarna är nu nytapetserade och alla dörrar 
och lister målade. Inmatningen av äldre ringmärkning tog ett ordentligt kliv framåt under månaden och nästan 
200 000 inmatade poster passerades. För övrigt togs alla vadarburar in för säsongen och många av dem fick 
renoveras på grund av slitage.  
 
Guidningar 
Oktober hör inte till de månader med något större antal guidningar. Dock guidades 7 grupper bestående av 
sammanlagt 39 personer.  
 
Fågelobservationer 
En ung bredstjärtad labb sträckte söder ut förbi udden 1 oktober. Månaden bjöd senare på ytterligare fem 
sträckande bredsjärtade labbar. En av månadens mest oväntade observationer gjordes 3 oktober då en hybrid 
mellan vitryggig hackspett och större hackspett sågs i Norra lunden. Samma dag sågs en rödspov som troligen 
tillhörde till den isländska rasen islandica i Sandvik. Regelbundna observationer av ett till två exemplar gjordes 
sedan i området under hela månaden. En större piplärka sträckte söder ut förbi udden 5 oktober och dagen därpå 
sträckte en ljusbukig prutgås. Ytterligare en större piplärka gjorde sträckförsök 9 oktober. Månadens ovanligaste 
art observerades 12 oktober då en hane sibirisk trast stöttes vid Klockarängen. Efter omslag till nordlig vind 15 
oktober fick många arter bråttom söder ut. Bland annat sträckte detta datum hela 7000 tranor ut från ön och 
dagen därpå sträckte ytterligare 1000 exemplar. Gässen visade ordentliga sträckrörelser först 17 oktober då 180 
sädgäss, 1600 bläsgäss och 20 000 vitkindade gäss sträckte. Månadens högsta dagsumma av kaspisk trut 
noterades 25 oktober då ca 20 exemplar rastade i området. Både kaspisk trut och medelhavstrut noterades för 
övrigt i goda antal under hela månaden. Under slutat av månaden blåste friska vindar från västsektorn vilket 
gjorde att mycket måsfågel sträckte. Bland annat noterades flera tretåiga måsar och goda siffror för dvärgmås. 
Bästa dagen för dvärgmås blev 29 oktober då 256 exemplar sträckte och ca 60 exemplar födosökte i området.     
 
 
 
November 
 
Ringmärkningen 
Under månaden ringmärktes sammanlagt 1805 fåglar av 57 arter. Av dessa ringmärktes 620 fåglar av 30 arter i 
den standardiserade fångsten. Standardiseringen avslutades som brukligt 15 november men även efter detta 



datum fortsatte fångsten. Främst var det siskor och sidensvans som då uppträde i goda antal men även många 
hornugglor och pärlugglor ringmärktes. Främst fångades ugglorna med nät nattetid. Från den standardiserade 
fångsten är det främst höga antal av gråsiska som är värt att nämna. I övrigt var det ovanligt få trastar som  
ringmärktes under månaden. Till exempel ringmärktes bara en enda koltrast i den standardiserade fångsten. 
Troligen berodde detta på det milda vädret som gjorde att de flesta trastarna inte flyttade förrän efter den 
standardiserade fångsten avslutades. Bland ovanligare arter i ringmärkningen finns bland annat en vattenrall som 
togs på nattkvist i en av trädgårdens tallar, samt flera snösiskor. Dessutom ringmärktes några siskor som inte 
säkert kunde bestämmas till varken snö- eller gråsiska.  
 
Andfänget  
Andfänget gav bra resultat under månaden. Sammanlagt ringmärktes 254 änder varav 253 var gräsänder.  
 
Praktiskt arbete  
Då den standardiserade fångsten avslutades i mitten av månaden plockades de båda Helgolandsfällorna ner för 
vintern. I övrigt förberedes det för vinteruppehållet genom att plocka in vadarfällor med mera. Dessutom 
fortsatte arbetet med att datalägga äldre ringmärkning.  
 
Guidningar  
Endast en guidning bestående av tre personer utfördes under november månad.  
 
Fågelobservationer  
Enstaka kaspiska trutar fanns kvar på udden även i början av november och de sista sågs i mitten av månaden. 
Som mest sågs 6 exemplar 4 november. En ung bredstjärtad labb sträckte 6 november och ytterliggare ett ex så 
sent som 16 november En rödspov troligen av rasen islandica sågs i Sandvik 6 november och samma dag sågs en 
fjällpipare i Norrvik. En ung tretåig mås passerade mot söder 7 november och ännu en passerad 12 november. 
Två sena ladusvalor rastade i trädgården 8 november och dagen därpå observerades ytterligare ett exemplar, 
denna gång vid Kungsgården. En annan sen observation var den fjällabb som sträckte förbi udden 15 november. 
Stora mängder kärrsnäppor fanns i år kvar i Sandvik under november och i mitten kunde 400 exemplar räknas. 
En subadult kungsörn gjorde sträckförsök 17 november och samma exemplar sågs även 21 november. En 
korttålärka upptäcktes på udden 27 november och fanns sedan kvar i området månaden ut. 
 
December 
Ringmärkning 
Sträckrörelserna på siskor fortsatte även under december månad och därför praktiserades under flera dagar under 
månaden nätfångst. Sammanlagt resulterade detta i att 98 gråsiskor och en snösiska kunde ringmärkas. I 
samband med fångsten av gråsiskor fångades även en sen svarthätta 12/12. 
 
Andfänget 
Andfänget var i bruk fram till 16/12 då det plockades ner för vintern. De flesta änderna passerade Ottenby redan 
under november i samband med kallt väder. Därför blev fångsten under månaden tämligen mager. Sammanlagt 
ringmärktes 50 gräsänder och en bläsand. 
 
Forskningsprojekt 
Både årets influensaprojekt och West-Nile projektet avslutades under december. Sammanlagt under året har 
2400 fåglar provtagits för influensavirus och 2321 fåglar för West-Nile virus. 
 
Praktiskt arbete 
Arbetsinsatserna under månaden lades främst på att grovstäda stationen inför kommande säsong. Dessutom revs 
inredningen i ringmärkningslabbet med tanke på den renovering som skall genomföras under vintern. Innan 
stationspersonalen packade ihop för vintern plockades också andfänget ner för vinteruppehållet. 
 
Fågelobservationer 
Korttålärkan som upptäcktes i slutet av november var kvar på udden även i början av december. Fortfarande i 
början av december fanns en hel del vadare kvar i Ottenbyområdet. Ett femtiotal kärrsnäppor, 4 kustpipare och 
300 ljungpipare sågs den 1 december. En 1k tretåig mås passerade udden 3 december och samma dag sågs två 
kustsnäppor på udden. Dessa kustsnäppor fanns sedan kvar på udden hela vintern. En smådopping rastade i 
Gäddviken 12 december. Fortfarande i mitten av december fanns en hel del sjöfågel kvar runt udden. Den 13 
december räknades bland annat 10 vitkindade gäss, 1 gråhakedopping, 1 svarthakedopping, 30 svärtor, 3 
snatteränder, 22 bläsänder, 1 brunand och 85 bergänder. Samma dag sågs också en trana på fälten norr om 
Kungsgården. Årets sista art att nämna blir den hane alföräddare som upptäcktes på Västrevet 16 december, 
samma dag som stationen stängde för året. Denna fågel blev sedan kvar i området hela vintern. 
 
 
 



Inventeringar 
Starinventeringen: Under vårvintern byttes ett stort antal starholkar ut i Norra lunden och övriga holkar 
mårdsäkrades. Detta efter att många starhäckningar under 2004 spolierades av okänd anledning. Under 2005 
blev häckningsresultatet betydligt bättre än 2005. Starhäckningar genomfördes i sammanlagt. av de 75 holkarna 
(50 holkar i Norra lunden och 25 holkar i Kristinelund). Starholkarna i Norra Lunden och Kristinelund 
inventerades vid tio tillfällen under våren med start den 20/4. De första äggen noterades vid det andra besöket, 
25/4. Därefter inventerades holkarna i 5-dagarsintervaller innan ringmärkningen av ungarna, 23/5. I samband 
med ringmärkningen togs blodprover för West-Nileviruset på samtliga ungar. Dessutom samlades 25 ungar in 
till Riksmuseets miljögiftsforskning. Den 6/6 rensades alla holkar utom två där talgoxar ännu inte avslutat sin 
häckning. Häckningsframgången var under 2005 betydligt bättre än under 2004. En anledning till detta kan vara 
att ett stort antal holkar under våren byttes ut mot mårdsäkrade. Förra året prederades nämligen ett flertal holkar 
av just mård.  
 

 Holkar Kullar 1:a ägg Märkta Insamlade Flygga 
  Kläckta Okläckta     
N. Lunden  50 18 9 25/4-29/4 55 16 52 
    (3/5)*    
Kristinelund 25 6 3 25/4- 10 9 10 
    (3/5)*    
Totalt 75 24 12 25/4-3/5 65 25 62 
        
*extremdatum 
 
 
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 och 2004. Antalet par av andfåglar, vadare samt måsfåglar räknades. Antalet vadare som häckar inom 
området är lägre än någonsin, troligtvis främst p.g.a. predation av kråkfågel och räv. Dessutom är 
häckningsframgången hos de vadare som häckar inom området katastrofalt låg. Tillexempel har endast en lyckad 
strandskatehäckning noterats under de tre inventeringsåren.  
 
 
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. 
Både gråtrut och silltrut saknas numera som häckfågel på Västrevet och endast några par havstrut återstår.   
 
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. Resultatet för 2005 visar inga tydliga 
trender jämfört med föregående år utan är tämligen stabilt.   
 
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. Inte heller här märktes några större förändringar jämfört med föregående år.  
 
 
Höstmötet 
Lördagen 8 oktober gick fågelstationens traditionella höstmöte av stapeln. Mötet var välbesökt med 75 gäster. 
Dagen startade med öppet hus för intresserad på fågelstationen och följdes sedan av föredrag i naturums filmsal 
och avslutades under kvällen med middag på Fågelblå. Bland föreläsarna fanns flera kända namn då bland annat 
Lars Svensson berättade om isabellatörnskatans taxanomi och Thomas Alerstam berättade om de senaste rönen 
inom flyttfågelforskningen. Övriga föreläsare var Peter Olsson som berättade om tärnfångst i sydost Skåne, 
Johan Stedt om Ottenby fågelstations verksamhet 2005 och Magnus Hellström, könsbestämning av törnskator. 
Föredragsdelen avslutades med en bildvisning om sommarens expedition till Berings sund av Jonas Bonnedahl. 
 
 
 
Forskningsprojekt 
Fågelstationen bedriver varje år ett antal forskningsprojekt främst i samband med högskolor och universitet. Här 
nedan finns några av årets projekt beskrivna. 
 
Influensaprojektet: Under våren 2005 fortsatte övervakningsprogrammet enligt tidigare riktlinjer. Insatserna 
koncentrerades främst till fångst i andfänget. För andra året i rad genomfördes också fångst av vårflyttande 



vadare under maj månad. Förutom att ge värdefull information om fettupplaggring hos vadare har vi genom det 
stora fångstantalet möjlighet att avgöra vadarnas betydelse som bärare av influensavirus. Vadarnas roll i 
spridning av influensavirus är en av de stora vetenskapliga kontroverserna inom influensaforskningen.  
 
Under sommaren 2005 flyttade det aggressiva H5N1 viruset sig plötsligt flera hundra mil västerut mot 
Kazakstan och södra Ural. Denna västliga expansion har sedan fortsatt mot östra Europa och är nu påvisat i 
Turkiet, Grekland och Kalmukien (Nordvästar hörnet av Kaspiska havet). Detta var en av anledningarna till att 
man från EU önskade en intensifierad övervakning. I Samarbete med Holland har under hösten prover samlats in 
från änder som sedan på veckobasis transporterats och analyserats i Holland. Detta har gjort att samtliga änder 
har lämnat dubbelprov för att även laboratoriet i Kalmar på ett solit sätt skall kunna jämföra och utvärdera 
detektionsmetoder för influensavirus i andavföring. Under året har mer än 2400 fåglar provtagits för 
influensavirus varav 1062 änder. På grund av förekomsten av högapatogena (aggressiva) virus i Europa har vi 
ändrat våra provtagningsrutnier. Numera provtar vi samtliga änder utomhus och med skyddshandskar.  
 
 
West-Nile: Under hela fältsäsongen har en provtagare varit anställd på fågelstationen för att ta blodprover från 
var tionde ringmärkt fågel. Detta för att undersöka om flyttfåglar bär på West-Nile virus. West-Nile virus finns 
hos en mängd olika fågelarter och sprids vidare till exempelvis hästar och människor med myggor. Hos 
människa kan det ge en i sällsynta fall dödlig hjärnhinneinflammation. Ursprungligen fanns viruset 
huvudsakligen i Afrika och mellersta Östern. Sedan 1999 har West-Nile viruset introducerats i Nordamerika. På 
bara några år spred det sig från den Nordamerikanska östkusten över kontinenten till den Amerikanska 
västkusten och upp mot Kanada. Anledningen till den snabba spridningen i Nordamerika beror sannolikt på att 
det inte finns någon immunitet överhuvudtaget mot West Nile virus hos de Amerikanska fågelarterna. Om 
flyttfåglar bär på viruset skulle de kunna spridda det vidare till myggor på nordligare breddgrader. 
Forskningsprojektet drivs av Smittskyddsinstitutet i samarbete med Ottenby Fågelstation. Sammanlagt har 2321 
fåglar provtagits under året.     
 
Salmonella: Även i år har vi samlat in prover från ladusvala för att studera eventuell förekomst av salmonella. 
Cirka 60 prover är tagna och samtliga är negativa. Detta ger ytterligare stöd för att svalorna inte spelar någon 
som helst roll för spridningen av Salmonella till husdjur eller människa. Däremot kan möjligen det omvända 
förekomma. 
 
Förutom dessa zoonosprojekt har även flera andra projekt genomförts under året. Bland annat har Oskar 
Brattström, doktorand vid Lunds Universitet, funnits på stationen under en längre period för att göra 
orienteringsförsök på amiraler.  
 
Praktiskt arbete 
En hel del arbete har under året utförts för att förbättra standarden på fågelstationen. Under vintern gjordes en 
välbehövlig renovering av fågelstationens kök. Denna renovering utfördes av Sigvard Ottvall och IAB och 
Möbelman AB ställde upp med generös sponsring. Även fyrmästarbostaden där stationspersonalen bor under 
säsongen har genomgått en renovering. Hela huset har fått bättre säkerhet i samband med brand å nytt 
seriekopplat brandlarm satts in, ny brandstege installerats och huset har delats in i tre skilda brandceller. I 
samband med dessa åtgärder målades och tapetserades hela nedervåningen om vilket helt klart höjt standarden på 
huset avsevärt. Bland övrigt arbete som utförts under året så har korrektur av äldre ringmärkning utförts. Hela 
databasen från 1972 och framåt skall nu vara korrekt och från tidigare år håller personalen på att datalägga all 
ringmärkning. Drygt 220 000 poster har under året datalagts.     
  
Guidningar 
Varje år guidas ett stort antal grupper på Ottenby fågelstation. Främst är det grundskoleklasser som guidas under 
slutet av vårterminen, men även många mindre familjegrupper samt högskoleklasser besöker oss. 
Guidningsverksamheten har de senaste två åren tyvärr uppvisat en nedåtgående trend. Främst beror detta 
antagligen på att skolorna har fått försämrade resurser då det endast är skolklasserna som minskar. Under 2005 
guidades sammanlagt 183 grupper bestående av 1340 vuxna och 1037 barn. Bland vuxna har ingen minskning 
skett från föregående år medan antalet barn har minskat med 700 individer. Till dessa siffror kommer ett stort 
antal turister som guidats i stationsträdgården under sommaren. Under sommarperioden är det dock 
naturumspersonalen som ombesörjer tre fasta dagliga guidningar. 
 
Personal  
Likt tidigare fanns under året en anställd platschef på fågelstationen, liksom förra året var det Johan Stedt. Det 
fanns dessutom ytterligare två anställningar på fågelstationen. En för att vara ansvarig för West-Nile studien och 
en för att ansvara för andfänget. Dessa tjänster utfördes under året av fyra personer, nämligen Andreas Eriksson, 
Anders Helseth, Maria Olsson och Petter Ohlsson. 
Övrig personal under året tjänstgjorde som volontärer med dagtraktamente. De som tjänstgjorde under längre 
period under 2005 var följande personer: Göran Andersson, Anton Arnesson, Anders Eriksson, Linus Hedh, Lars 



Helseth, Anton Jarnheimer, Anna Karlsson, David Kihlberg, Karl-Marcus Laudon, Oskar Nilsson, Gabriel 
Norevik, Per Österman. Dessutom fanns arbetande gäster på stationen under kortare perioder. Samtliga tacka för 
sina insatser under året.   
 
Utlandsverksamhet 
Nigeria 
Fågelstationens engagemang i Nigeria står på tre ben: dels hjälper vi till med att stödja undervisningen av 
studenter och naturvårdare i Nigeria, dels forskar vi aktivt själva med att ta reda på ”vad våra flyttfåglar gör 
under vintern” och slutligen arbetar vi med att stärka skyddet av vissa naturområden i landet. Under året 
fortlöpte vårt arbete i Nigeria på alla dessa tre fronter, allt från inventeringsarbete i molnskogarna nära gränsen 
till Kamerun till startande av en ”mulle-skola” för barn. 
 
Ekonomi 
Ur ett ekonomiskt perspektiv blev 2005 ännu ett gott år för Fågelstationen. Det känns nu länge sedan de dystra 
åren på 1990-talet då Fågelstationen drogs med stora underskott som ackumulerade sig till miljonbelopp. Under 
hela 2000-talet har däremot ekonomin varit i balans och Fågelstationen har positivt kunnat bidraga till att stärka 
SOF:s ekonomi. 
 
År 2005 hade Fågelstationen samlade intäkter om totalt 1 033 tkr medan kostnaderna stannade vid 949 tkr vilket 
medförde ett överskott för året om 84 tkr. Större poster på intäktssidan var anslag från Naturvårdsverket för 
PMK (220), ersättning från SMI och Högskolan i Kalmar m.fl. för provtagning avseende virusförekomst hos 
fåglar (285), intäkter från guidningsverksamheten (107) och avgifter för fyrbesök (258). 
 
På kostnadssidan dominerade personalkostnader med 570 tkr. Övriga större kostnadsposter utgjordes av hyror 
(110), resor och transporter (54), administrativa kostnader (52), telefon och datakostnader (39), el (38), underhåll 
(22) samt försäkringar (18). Utlandsverksamheten kostade totalt 24 tkr varav verksamheten i Nigeria svarade för 
huvuddelen. 
 
IT och data 
 
Ett program togs fram för att överföra all information som läggs in i databaserna till dagboksblad med det 
”klassiska” utseende som pappersdagboken haft de senaste åren. Ett antal varianter vandrade mellan 
programmeraren, Arne Andersson, och stationen. En ny huvuddator anskaffades tillsammans med en ergonomisk 
plattskärm. Dessutom anskaffades en löstagbar hårddisk för att underlätta backup-tagning av viktiga data. 
Domänadressen www.ottenby.org anskaffades till stationen. Det är nu även möjligt att få e-postadresser av typen 
nn.nn@ottenby.org. 
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