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   Ottenby fågelstation grundades 1946 och verksamheten har nu bedrivits oavbrutet i 61 år. 
Sedan 1972 är större delen av ringmärkningen standardiserad, vilket innebär att 
omständigheter som påverkar fångsten försöks hållas konstanta. Den standardiserade 
ringmärkningen är grundstommen i fågelstationens verksamhet och görs på uppdrag av 
Naturvårdsverket som en del i deras miljöövervakning. Utöver denna fångst bedrivs and-, 
tärn- och vadarfångst i större omfattning. Andra viktiga delar i fågelstationens verksamhet är 
de forskningsprojekt som bedrivs. Det senaste året har influensaprovtagning av framförallt 
änder varit en stor del i arbetet. Varje år genomför stationen flertalet inventeringar, bland 
annat en stor inventering av häckande strandängsfåglar i området.   
 
Ringmärkningsåret 2006 
   Sammanlagt under 2006 ringmärktes 18 322 fåglar fördelat på 136 arter vid Ottenby 
fågelstation. Inom ramen för den standardiserade fångsten ringmärktes 15 117 av 97 arter. 
Under vårsäsongen (15 mars – 15 juni) ringmärktes 6456, vilket är en bra fångstsumma för 
våren och gör att resultatet hamnar strax 20 % över genomsnittet. När det gäller genomsnittet 
för vårarnas trädgårdsfångster, är det beräknat på åren 1979-2005 (5359 fångade i snitt per 
år). För somrarnas vadarmärkningar och höstarnas trädgårdsfångster, är det uträknat för åren 
1972-2001, vilket ger 3394 vadare och 9430 höstmärkningar i trädgården i genomsnitt 
(Lindström et al. 2007). Det är utifrån dessa siffror jämförelserna i denna text kommer att utgå 
ifrån. 
   Det var framförallt kort- och medeldistans flyttarna som fångades i höga antal under våren. 
Rödhake var den vanligaste fångstarten och 2245 försågs med ring, detta är 36 % över 
genomsnittet på våren. Följande arter ringmärktes med 60 % mer än genomsnittet, talgoxe 
227 %, bergfink 131 %, svarthätta 121 %, koltrast 120 %, härmsångare 116 %, kärrsångare 80 
%, sävsparv 79 %, ärtsångare 65 % och nattskärra 64 %. Att arter så som koltrast och talgoxe 
fångades i större utsträckning än vanligt möjligtvis skulle kunna förklaras med att vintern med 
snö och kyla höll i sig intill slutet av mars. Dessa arter brukar vissa år ha hunnit sträcka förbi 
udden innan vi startar ringmärkningssäsongen den 15 mars.  
 
   Under höstsäsongen (25 juli – 15 november) ringmärktes 7771 av 67 arter inom ramen för 
den standardiserade trädgårdsfångsten, detta gör att höstens fångst hamnar cirka -18 % under 
genomsnittliga höstfångsten. Höstsäsongen började dock bra och i slutet av juli och under 
augusti månad fångades goda antal av tropikflyttare. Följande tropikflyttare fångades med 
över 50 % mer än brukligt, sävsångare 323 %, härmsångare 190 
 %, ärtsångare 93 %, törnsångare 70 %, svartvit flugsnappare 57 % och grå flugsnappare 52 
%. Att höstens siffror ändock hamnade en bra bit under det normala beror på att de två 
vanligaste fångstarterna rödhake och kungsfågel fångades under medlet, -8 % respektive -50 
%. Under hösten sågs inga större rörelser av invasionsarter.  
 
   Sommarens vadarfångst blev bland de sämsta någonsin i Ottenbys historia, endast 890 
vadare av 16 arter fångades under året. Detta är bara 26 % av genomsnittet. Skall dock 
betonas att vadarfångsten vid Ottenby påverkas mycket av vädret och varma torra somrar är 
ogynnsamma för vadarfångsten. Detta är antagligen den främsta förklaringen till det låga 
vadarantal under året, då vädret var högtrycksbetonat under nästan hela vadarsäsongen. 
Grönbena, 38 % och rödbena, 15 % var de enda arter som fångades i högre antal än 
genomsnittet.  
 
   Vindstilla nätter under sommaren fångades tärnor ute på Sälön - den allra östligaste delen av 
södra udden. Detta har gjorts sedan sommaren 2004 med nät och högtalare för att locka 
tärnorna till fångstplatsen. Detta resulterade i att totalt 393 tärnor fördelat på fem arter 
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ringmärktes. 206 fisktärnor och 117 silvertärnor var de två vanligaste arterna i fångsten. Att 
hela 57 småtärnor ringmärktes kan ses som det mest uppseendeväckande, då det är en 
fördubbling av vad som ringmärkts vid fågelstationen totalt under tidigare år! Även hela sex 
svarttärnor försågs med ring, vilket är anmärkningsvärt eftersom fågelstationens första 
svarttärna ringmärktes så sent som förra sommaren, år 2005. 
 
   Årets fångst av änder kom i gång den 7 april, alltså något senare än de senaste åren. Detta 
berodde på att isen låg i Norrvik till början av april. Andfänget var sedan aktivt fram till den 
13 december. Vårens och sommarens fångst i andfänget var relativt låg medan höstfångsten 
var betydligt bättre. Under 2006 fångades totalt 1017 fåglar av 13 arter i andfänget. Av dessa 
ringmärktes hela 501 änder under oktober månad. Precis som brukligt var det gräsand som 
dominera fångsten med 945 ringmärkta. Utöver alla nymärkningar har även ett stort antal 
kontroller av änder ringmärkta samma år eller tidigare kontrollerats. Alla änder fångade vid 
andfänget har provtagits med ett avföringsprov för att undersöka förekomst av influensavirus 
hos vilda änder. Detta arbete har gjorts i samarbete med Jordbruksverket, Högskolan i Kalmar 
och Kalmar Bioscience. Även ett antal blodprov har tagits, detta för att undersöka 
förekomsten av antikroppar mot influensavirus, detta gjordes i samarbete med Björn Olsen 
och Jonas Waldenströms forskningsgrupp vid Högskolan i Kalmar. 
 
  Art Vår Differens   Art Höst  Differens   
 Rödhake 2245 36  Rödhake 2210 -8  
 Lövsångare 1167 -6  Kungsfågel 1111 -50  
 Koltrast 366 120  Lövsångare 687 -18  
 Ärtsångare 353 65  Ärtsångare 350 93  
 Talgoxe 194 227  Gärdsmyg 236 104  
 Bofink 191 34  Törnskata 235 42  
 Rödstjärt 174 0  Sävsångare 201 323  
 Kungsfågel 154 -24  Svartvit flugsnappare 184 57  
 Gärdsmyg 141 35  Sävsparv 174 114  
  Törnsångare 136 21   Törnsångare 171 70   

Figur 1. De tio talrikaste arterna i den standardiserade fångsten under vår respektive höst och differens mot 
medelvärdet för åren 1972-2001 
 
Kontroller och återfynd 
   Under 2006 inkom 144 rapporter om fåglar ringmärkta vid Ottenby och återfunna på annan 
ort eller kontroller vid Ottenby av externt ringmärkta fåglar. Av de inkomna rapporterna 
berördes 39 arter fördelat på 23 olika länder. 112 av rapporterna var fåglar som antingen 
kontrollerades eller återfanns i något annat land än Sverige. Antalet rapporter från de olika 
länderna är följande, Sverige 32, Tyskland 28, Frankrike 13, Storbritannien 12, Danmark 11, 
Finland 10, Nederländerna 9, Tjeckien 3, Ryssland 3, Litauen 3, Lettland 3, Sydafrika 2, 
Norge 2, Namibia 2, Algeriet 2, Belgien 2, Turkiet 1, Slovakien 1, Portugal 1, Polen 1, 
Mauretanien 1, Mali 1 och Estland 1.  
   Gräsand är den art som återfunnits i störst antal, 54 individer, och de flesta av dessa fåglar 
har återfunnits under jakt. Tyskland, Danmark och Frankrike dominerar rapporteringen av 
skjutna gräsänder. 
   Det senaste årens tärnfångst har även börjat ge återfynd. Bland annat kontrollerades fyra 
fisktärnor i Afrika. Två av dessa fåglar kontrollerades nästan längst ner i Sydafrika, vilket ger 
en distans på cirka 10 050 km från märkplatsen till kontrollplatsen. En grönbena ringmärkt 
vid Ottenby 1994 återfanns nyligen död i Mali under juni 2006. I augusti kontrollerades en 
årta i Turkiet, fågeln ringmärktes vid Ottenby i april 2003. Detta var det första fyndet av en 
svenskmärkt årta i Turkiet och även den näst äldsta som ringmärkts i Sverige.  



 4

   En hussvala, som var ringmärkt som bounge vid Nidingen juli 2005, kontrollerades vid 
Ottenby i juli 2006, då som adult med aktiv ruvfläck. Det innebär att fågeln med största 
sannolikhet häckar i ett av de cirka 200 hussvalebon som finns runt fågelstationen. Detta är 
första gången en hussvala återfinns som häckande så långt från sin uppväxtplats.                  
 
Månad för månad 
   I sammanställningen här nedan görs en redogörelse för månad till månad, vilket gör det 
möjligt att kunna följa det arbete som utförs och de fåglar som rör sig i området under de 
olika perioderna.   
 
Mars 
    Snön och kylan höll i sig en bra bit in i mars månad. Fågelstationen bemannades den 6 
mars. För att kunna montera upp fällorna och förbereda fångststarten blev personalen tvungen 
att skotta bort ett cirka två decimeter tjockt och hårt packat snötäcke. Ringmärkningssäsongen 
inleddes den 15 mars och de första fyra dagarna blev utan fångst. Efter den tröga starten 
lossnade det i fångsten med mer fåglar i slutet av månaden och sammanlagt ringmärktes 400 
fåglar av 18 arter inom den standardiserade fångsten. Bland intressanta summor i fångsten kan 
nämnas 170 talgoxar, varav 151 av dem ringmärktes den 28 mars. Det är betydligt fler än vad 
som brukar fångas totalt under våren. Under månaden ringmärktes också bland annat två 
hornugglor.  
 
   Observationer: I början av mars var Udden och Gäddviken nästan helt isbelagt, men i några 
vakar fanns ett 20-tal salskrakar och 80 gravänder. Den 8 mars sågs en utfärgad hane 
alförrädare som varit i området sedan i mitten av december, den blev kvar till den 28 mars. 
Hela 15 hornugglor rastade i trädgården den 12 mars. Första riktiga vårfågeldagen var 22 
mars då det sågs sånglärkor, koltrastar, större strandpipare, enkelbeckasiner och kärrsnäppor. 
På eftermiddagen upptäcktes en adult vitnäbbad islom utanför Västrevet som rundade udden 
för att försvinna mot nordost. Dagen efter passerade en adult hane praktejder. Runt lunchtid 
den 27 mars var ett tydligt inflöde med fåglar, bland annat sågs årets första rödhakar, 
järnsparvar och sävsparvar. Under månadens näst sista dag, 30 mars, upptäcktes en svarthakad 
buskvätta (västlig ras) i tången vid det södra vindskyddet på Udden. 
 
Praktiskt arbete: Under månaden lades mycket arbete ner på att iordningställa labbet som 
under vintern renoverats. Stor hjälp med monteringen av labbänkar och övrig inredning fick 
vi av Sigvard Ottvall. Då det var mycket snö i trädgården så gick det åt mycket arbete till att 
sätta upp näten och göra i ordning fällorna inför fångststarten. 
 
April 
   Under april månad ringmärktes 3430 fåglar av 46 arter inom den standardiserade 
trädgårdsfångsten. Den 3 april fångades hela 1081 fåglar, den bästa noterade dagssumman på 
våren någonsin. Rödhaken var som brukligt den art som dominerade den standardiserade 
fångsten under månaden, i år med 2120 ringmärkta. Därefter kom koltrast med 278 fångade, 
vilket är betydligt fler än vad som brukar ringmärkas under en hel vårsäsong. Bland 
ovanligare arter i fångsten kan nämnas en vassångare, den andra ringmärkta på stationen. Den 
första ringmärktes våren 2004. Under april månad ringmärktes dessutom tre brandkronade 
kungsfåglar och sju svarta rödstjärtar. 
 
   Observationer: Den svarthakade buskvätta (västlig ras) som upptäcktes den 30 mars var 
kvar på udden till den 3 april. Den 7 april sågs en adult rödglada som sedan uppehöll sig i 
området och sågs sedan från och till under två veckors tid. På morgonen den 8 april var det 
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bra fart på sjöorresträcket och hela 6500 sjöorrar passerade på bara några timmar. Årets första 
gulhämpling noterades den 10 april och ytterligare tre individer sågs under månaden. En 
vitnäbbad islom upptäcktes den 11 april, då den under en kort stund rastade utanför Västrevet. 
Samma dag upptäcktes en svarthakad buskvätta i Södra lundspetsen, även detta en hane av 
västlig ras. 16 april upptäcktes en fältpiplärka vid Kungsstenarna, fågeln var kvar till den 18 
april. Den 30 april slog det till ordentligt, det började med en hona citronärla som rastade på 
udden tillsammans med fem ortolansparvar till detta kan bland annat mindre flugsnappare och 
kornknarr läggas till.  Avslutningsvis upptäcktes månadens ovanligaste fågel, nämligen en 
mindre sumphöna. Den stod nere i pölen på udden, men mestadels gömde den sig inuti muren 
intill gömslet. 
 
   Praktiskt arbete: Renovering av hallen och trappen i ”Vita huset” genomfördes, så nu är 
hela undervåningen och trapphuset målad och tapetserad. Fångstinsatserna, som nämns i de 
gamla dagböckerna, håller på att dataläggas, för att göra materialet mer lättarbetat i framtiden.    
 
   Guidningar: Under april månad guidades 10 grupper med totalt 146 deltagare, fördelat på 
55 barn och 91 vuxna.  
 
Maj 
   Under maj månad ringmärktes 2172 fåglar av 63 arter inom den standardiserade fångsten. 
Den art som fångades i störst antal under månaden var lövsångare (978) som stod för cirka 40 
% av fångsten. Detta gör att lövsångare denna vår hamnar runt medeltalet, trots att det är en 
halvering mot de två föregående årens lövsångarantal. En annan art, som ringmärktes i goda 
antal, var ärtsångare då 276 exemplar försågs med ring. Bland lite ovanligare arter i fångsten 
var tre nattskärror, sju svarta rödstjärtar, sex mindre flugsnappare och en hybrid mellan 
svartvit och halsbandsflugsnappare. Vi kan också med glädje konstatera att ortolansparven 
detta år ringmärktes med tre exemplar, efter att ha saknats helt i fångsten förra året.  
 
   Observationer: Sista dagen i april gav försmak av maj månads första dag. Den 1 maj sågs 
den hona citronärla som upptäcktes 30 april. Samma dag sågs också årets första härfågel vid 
Ormingerör. 2 maj sågs en forsärla då den kom ner och gjorde sträckförsök vid udden. Den 3 
maj sågs den första av månadens hela fyra rostgumpsvalor. Samma dag sågs också en adult 
svarthuvad mås sträcka förbi udden och en större piplärka längs Fyrvägen. På morgonen den 4 
maj sträckte en adult bredstjärtad labb förbi udden och under eftermiddagen upptäcktes två 
nya individer citronärla, en honfärgad och en hane. Årets fjärde citronärla sågs i pölen den 7 
maj, denna gång var det åter en vacker hane. Både den 10 och 11 maj sträckte cirka 20 000 
vitkindade gäss förbi Ottenby. Bästa sträckdagen för vitkindad gås var dock den 13 maj då 
cirka 30 000 passerade udden. En rödhalsad gås såg i en av flockarna den 13 maj. Morgonen 
den 14 maj kunde en turturduva beskådas vid Södra lundparkeringen. På kvällen samma dag 
hittades en hane svartbent strandpipare som rastade på kalkplattorna öster om stationen. 
Fågeln var sedan kvar i Ottenby området månaden ut och verkade till och med försöka hävda 
revir mot de större strandpiparna i området! En grann hane aftonfalk upptäcktes vid Södra 
lundspetsen samma dag då den jagade över ängarna. En biätare sågs den 28 maj då den på hög 
höjd var nere och vände över udden.  
 
   Praktiskt arbete: Datainläggningen av fångstinsatser ur äldre dagböckerna fortgick. 
Dessutom har diverse trädgårdsarbete har.    
 



 6

   Guidningar: Under månaden guidades 48 grupper med fördelningen 504 vuxna och 225 
barn. Föregående års vikande trend, när det gäller ringmärkningsgudingar, verkar tyvärr hålla 
i sig. 
   
Juni 
   Under juni månad ringmärktes 454 fåglar av 32 arter inom den standardiserade fångsten 
(som avslutades 15 juni). De arter som fångades i störst antal inom den standardiserade 
fångsten i juni var lövsångare (76), följt av härmsångare (66), ärtsångare (66) och törnsångare 
(57). En art som de senaste åren ökat i fångsten är kärrsångare, och i år ringmärktes hela 35 
exemplar. Bland roligare arter i fångsten kan nämnas en busksångare som ringmärktes den 12 
juni. Den 15 juni fångades en turturduva då den stöttes i A-fällan. Senast en turturduva 
ringmärktes vid Ottenby var 1994.  
 
   Observationer: Den svartbenta strandpipare, som upptäcktes under förra månaden, blev 
kvar även under hela juni. Den 3 juni sågs en biätare strax norr om Ås vandrarhem och en 
svartpannad törnskata rastade på Udden 15 juni. Den 19 juni sågs en turturduva vid 
Kungsgården. Dagen efter midsommarafton den 24 juni sågs en adult hane praktejder då den 
rastade på udden. Observationer av denna art i Ottenbyområdet och Sverige i juni månad är 
sällsynt. Den 25 juni upptäcktes en tofslärka som höll till vid Ås vandrarhem. Tofslärkan 
flyttade sig sedan ner till udden där den sågs nästan varje dag månaden ut. Den 27 juni 
upptäcktes det en hudsonspov som rastade längs Fyrvägen. Detta var en ny art för 
Ottenbyområdet och blott andra gången arten sågs i Sverige. Hudsonspoven blev kvar i 
området månaden ut. 
 
   Praktiskt arbete: Datainläggningen av fångstinsatser ur de äldre dagböckerna gjordes klart. 
Målning av garderobsdörrar och luckor i ”Vita huset” genomfördes. 
 
   Guidningar: Under månaden guidades 295 personer fördelat på 21 grupper. Av dessa var 
194 vuxna och 101 barn. När fågelstationen tog sommaruppehåll den 15 juni tog personalen 
vid naturum över guidningarna och höll två fasta guidningar dagligen.    
 
Juli 
   Den standardiserade småfågelfångsten återupptogs som brukligt den 25 juli. Totalt under de 
sex dagar som fångsten bedrevs ringmärktes 274 fåglar av 24 arter, där huvudandelen bestod 
av starar fångade i vadarburar. Bland tropikflyttarna var ladusvala (24), härmsångare (22), 
ärtsångare (12) och sävsångare (12) de vanligaste arterna i fångsten.  
 
   Observationer: Den tofslärka som upptäcktes under förra månaden blev kvar fram till den 4 
juli, då den sågs för sista gången. Den hane svartbent strandpipare som upptäcktes i maj blev 
kvar även under juli månad. En svart stork gjorde sträckförsök både den 4 och 12 juli. Den 26 
juli gjorde två svarta storkar sträckförsök. En biätare kom ner och vände vid udden den 7 juli. 
Den 27 juli passerade 7000 sjöorrar udden på väg söderut. Under räkningen av rastande 
vadare den 30 juli upptäcktes en adult brednäbbad simsnäppa i Sandvik. Fågeln som var i 
vinterdräkt blev kvar även under månadens sista dag. 
 
   Praktiskt arbete: Under månaden klipptes samtliga träd och buskar i fångstträdgården. 
Denna klippning genomförs varje år för att hålla fångstträdgården så intakt som möjligt år till 
år. 
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   Guidningar: Under juli genomfördes två guidningar dagligen vid fågelstationen. Detta 
genomfördes av personalen vid naturum. 
 
Augusti 
   Under augusti ringmärktes 2554 fåglar fördelat på 38 arter inom den standardiserade 
fångsten. Den talrikaste tropikflyttaren var lövsångare (562), följt av ärtsångare (277), 
törnskata (217) och svartvit flugsnappare (181). Två andra tropikflyttare som uppvisade 
mycket goda fångstsiffror var sävsångare (176) och härmsångare (103), både betydligt över 
genomsnittet.  
 
   Observationer: Den brednäbbade simsnäppa som upptäcktes i slutet av juli blev kvar även 
under första dagen denna månad. Den 6 augusti upptäcktes en 2K hane alförrädare i 
Gäddviken, den blev kvar i området fram till den 12 augusti. En 1K rödglada uppehöll sig i 
området den 8 augusti. Den 12 augusti upptäcktes en ung trastsångare i Bertils trädgård. Den 
adulta hanen svartbent strandpipare som varit i området sedan i maj sågs sista gången den 18 
augusti då den höll till längs Fyrvägen. Den 21 augusti genomfördes en vadarräkning i 
Sandvik och Norrvik. Då kunde hela 71 myrsnäppor räknas in, varav 51 individer en flock. En 
ung svart stork observerades 27, 28 och 31 augusti, då den kretsade över Lunden.  
 
September 
   Under september månad ringmärktes 2243 fåglar av 40 arter inom den standardiserade 
fångsten. Rödhake var den art som dominerade med 1358 exemplar.  
    
   Observationer: En bredstjärtad labb sträckte förbi udden den 11 september. Fem dagar 
senare sågs höstens första taigasångare vid Södra lundsjön, samt en ung prärielöpare på 
Schäferiängarna. En 2K mindre skrikörn visade upp sig fint i området under en timme den 17 
september och sågs även efterföljande dag. Den 18 september observerades en hane 
alförrädare, troligen den som setts under sommaren. Den blev kvar i området månaden ut. 
Årets andra taigasångare upptäcktes vid Kungsgården den 18 september. Den 23 september 
kom en videsparv ner och rastade en kort stund på udden innan den återigen flög norrut. Årets 
andra mindre skrikörn visade upp sig i området den 25 september. Denna gång rörde det sig 
om en äldre individ än den som tidigare observerades under september. Månaden avslutades 
med att en gransångare av rasen tristis visade upp sig fint inne i Bertils trädgård den 30 
september. Under hösten sågs sedan ovanlig många gransångare med karaktärer som pekade 
mot tristis.  
 
   Praktsikt arbete: Under månaden påbörjade vi en totalrenovering av samtliga vadarburar 
inför vadarfångsten nästa år. Vi började även mata in äldre ringmärkningsdata till vår 
ringmärkningsdatabas, detta arbete kommer att fortgå under hela året.   
 
   Guidningar: Under månaden guidades totalt 409 personer fördelat på nio olika grupper. De 
personer som guidades var fördelade i 290 vuxna och 119 barn. 
 
   Höstmötet: Den 23 september hölls Ottenby fågelstations nästintill årliga höstmöte. Årets 
tema var ”Ottenby Fågelstation 60 år & Capri Fågelstation 50 år”. Detta firades genom att 
föreläsningar med starka Ottenbyanknytningar hölls. Första föredraget leddes av Carl 
Edelstam som var med och grundade Ottenby Fågelstation 1946 och som grundade Capri 
fågelstation 1956. Carl berättade om hur det gick till då och om sina pionjärår. Sedan 
berättade Anders Hedenström om Ottenby Fågelstation av idag – en modern 
forskningsstation. Därefter berättade Andreas Eriksson om Ottenby just nu. Christian Hjort 
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redogjorde för samarbetet mellan Capri fågelstation och Ottenby fågelstation genom åren och 
hur det ser ut där idag. Jonas Waldenström som siste föredragshållare, berättade om 
verksamheten i Nigeria, om flyttare och övervintrare söder om Sahara. 
   Efter föredragen avnjöt de 52 deltagarna vid mötet en gemensam middag på restaurang 
Fågel Blå. Detta gjordes i en härlig stämning med många glada minnen och historier från både 
gamla ”Ottenbyveteraner” och dagens nuvarande ”Ottenbyaktiva”. 
 
Oktober 
   Inom den standardiserade trädgårdsfångsten i oktober ringmärktes 2647 fåglar fördelat på 
38 arter. Kungsfågel (908) var den talrikaste arten i fångsten, följt av rödhake (817). Det låga 
fångstantalet av småfåglar skulle kunna förklaras med det väderläge som rådde under oktober 
månad. Ihållande värme och klart väder medförde att fåglarna kanske inte fann någon 
anledning till att rasta på Ölands södra udde. Bästa dagen under månaden ringmärktes 427 
fåglar, det var den 13 oktober. Denna dag var det kungsfåglarna som dominerade fångsten och 
254 förseddes med ring. Bland ovanligare arter i den standardiserade trädgårdsfångsten kan 
nämnas en taigasångare och en kungsfågelsångare.  
 
   Observationer: I oktober ses ofta många sällsynta gäster i Ottenbyområdet, så även detta år. 
Redan den 1 oktober sågs två taigasångare, en vid Södra lundsjön och en annan vid 
Kungsgården. Ytterligare två sågs senare i månaden. En prärielöpare sågs från och till i 
området under första halvan av månaden. Den 5 oktober upptäcktes den 2K stäppörn som 
dessutom sedan infångades i fågelstationens rovfågelfälla den 10 oktober. Den var kvar i 
området fram till den 13 oktober. En rödhalsad gås rastade på Schäferiängarna tillsammans 
med ca 15 000 vitkindade gäss den 9 oktober. Den 10 oktober rastade en 1K svarthuvad mås 
på fälten vid Sibyllas jaktstuga och den 16 sågs en sträckande fågel av samma art. Den 11 
oktober sträckte höstens andra rödhalsade gåsförbi udden. Samma dag sträckte även en hane 
praktejder förbi. Den 12 oktober var det bra fart på ejdersträcket under morgonen och cirka 15 
000 ex passerade på några timmar, inklusive en hane praktejder, således höstens andra 
observation av arten. En större piplärka gjorde sträckförsök under morgonen. Den 14 oktober 
upptäcktes en videsångare som höll till vid Södra lundsjön. Den sågs även den 16 oktober. 
Under kvällen samma dag passerade höstens tredje rödhalsade gås tillsammans med 
vitkindade gäss. Under hela månaden observerades kaspisk trut dagligen, med som mest 47 
individer den 23 oktober. Medelhavstrut sågs vid flera tillfällen. En gulhämpling gjorde 
sträckförsök den 25 oktober. Vinden tilltog sedan rejält den 27 oktober och i byarna blåste det 
upp till 25 m/s. Detta resulterade i bra sträck av dvärgmås och cirka 400 individer passerade 
udden under dagen medan 70 individer rastade på Västrevet. Denna dag passerade även en 
tretåig mås och en svartnäbbad islom. I slutet av månaden började typiska ”senhöstarter” 
såsom vinterhämpling och snösparv anlända till Ottenbyområdet.  
 
   Praktiskt arbete: Totalrenoveringen av vadarburar, som inleddes under förra månaden, 
fortsatte och avslutades under månaden. Detta innebar att alla burar blev totalrenoverade och 
uppställda för vinterförvarning. Inmatningen av äldre ringmärkning till databasen fortsatte 
under. 
 
   Guidningar: Under oktober guidades 36 personer fördelat på fem olika grupper. Av dessa 
var 35 vuxna och ett barn.   
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November 
   Fram till den 15 november ringmärktes endast 53 fåglar av 17 arter inom den 
standardiserade trädgårdsfångsten. Den vanligaste arten var gråsiska med totalt åtta 
ringmäkta, detta följt av koltrast, talgoxe och grönsiska med fem ringmärkta vardera. Den 
ovanligaste fågeln i fångsten under månaden var den sydnäktergal som infångades på 
morgonen den 9 november. Detta var den nionde ringmärkta sydnäktergalen vid 
fågelstationen. Den senaste ringmärktes i maj 1999.  
 
   Observationer: November brukar vara en fågelfattig månad, men det dyker nästan alltid upp 
något lite extra. Till att börja med sågs en brunglada den 4 november då den en kort tid 
uppehöll sig vid fågelstationens rovfågelfälla. Samma dag sågs en forsärla som var nere på 
sträckförsök vid udden. En promenad till Sandvik under eftermiddagen bjöd på observation av 
en sen småsnäppa. En annan sen vadare i Ottenbyområdet var den svartsnäppa som 
upptäcktes den 23 november då den rastade på udden, fågeln sågs fram till den 27 november. 
Den 9 november sågs en alkekung när den kom sträckande mot norr i Gäddviken. Dagen efter 
observerades en berglärka rastade på parkeringen. Slutligen besökte en dvärgsparv stationens 
fågelmatning den 20 november. 
 
   Praktiskt arbete: Under månaden gick mycket tid åt till att lägga in äldre ringmärkning till 
en ringmärkningsdatabas som vi håller på att bygga upp. Efter avslutningen av den 
standardiserade ringmärkningen den 15 november monterades våra Helgolandsfällor (A-fällan 
och Krattet) ner för året. 
 
Guidningar: Under november guidades en grupp med 20 vuxna deltagare. Detta var den sista 
gruppen som guidades under 2006. 
 
December 
   Under december månad ringmärktes totalt 174 fåglar fördelat på sju arter. Bortsett från de 
två gräsänderna fångades samtliga fåglar i fyra nät som vi haft uppsatta i trädgården. Intill 
dessa nät har vi lagt ut frön och använt oss av en högtalare för att locka till oss fåglarna. Den 
10 december ringmärktes hela 160 fåglar, detta är den näst bästa fångstdagen under 
decembermånad i fågelstationens historia. Den dag som antalsmässigt gett fler fåglar i 
fångsten var den 7 december 1965 då hela 274 fåglar försågs med ring. Även då var det 
gråsiskorna som dominerade fångsten men 2006 var även sidensvanarna talrika och så många 
som 43 stycken kunde ringmärkas. 
 
  Observationer: December har varit en ganska lugn månad när det gäller 
fågelobservationerna. Utom de vanliga ”decemberarterna”, snösparv, havsörn och diverse 
änder, såg vi under månaden en del annat också.  Under större delen av perioden rastade en 
flock på cirka 70 kärrsnäppor i området. En sen roskarl sågs från och till under månaden och 
en även rödbena uppehöll sig i området. Nästan dagligen har kaspisk trut observerats i 
området. Den bästa dagen var 6 december då tio individer sågs i området. En ung 
pilgrimsfalkshona noterades i området från och till under månaden. Den 7 december sågs två 
skärsnäppor då de rastade på Västrevet. Annars har under månaden en ensam skärsnäppa 
hållit till på lokalen.  
 
   Praktiskt arbete: Under månaden förbereddes stationen inför vinteruppehållet och 
säsongsstarten nästa år. Detta innefattade storstädning, nedmontering av andfänget och 
liknande arbetsinsatser.   
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Inventeringar 
   I maj och juni månad genomfördes precis som brukligt en del olika inventeringar i 
Ottenbyområdet. Här nedan kommer en kort beskrivning av de inventeringsprojekt som 
genomförts i år.  
 
   Strandängsinventeringen: Likt de senaste åren genomfördes en stor inventering av 
Ottenbyområdets strandängar. Inventeringen har gjorts i samma form sedan 2003, det innebär 
att antalet par av andfåglar, vadare samt måsfåglar räknas. I samband med inventeringen 
räknades även antalet revir av kråkor på eller i nära anslutning till strandängarna. Nytt för 
2006 var ett projekt som inriktade sig på kärrsnäpporna på Schäferi. Tio adulta fåglar 
infångades för färgmärkning och provtagning för att kartlägga den genetiska variationen. 
   Som föregående år har predationstrycket av räv och kråka varit mycket stort. Räven har 
setts i stort sett dagligen under våren. Första halvan av april var ovanligt regnig och flera bon 
hittades översvämmade och strandängarna var under några veckor mycket blötare än vanligt, 
vilket verkade ha en tillfälligt dämpande effekt på predationen. Även högt vattenstånd i 
Sandvik/Norrvik under maj och juni verkar ha varit positivt för de häckande fåglarna på 
Sandreveln. 
 
   Starinventeringen i Norra Lunden och Kristinelund: Starholkarna i Norra Lunden och 
Kristinelund inventerades vid sju tillfällen under våren med start den 26/4. Vid första besöket 
hade tre ägg lagts i två olika bon. Starholkarna besöktes sedan med sex dagars mellanrum 
fram till den 27 maj då alla ungar bortsett från i två bon ringmärktes. Vid samma tillfälle 
samlades 25 starungar in till Riksmuseets miljögiftsforskning. Sista besöket gjordes den 5 juni 
då holkarna rensades. Vid samma tillfälle ringmärktes de resterande ungarna i de två 
kvarvarande holkarna. Antalet flygga ungar i år blev 64, detta är snarlikt förra årets resultat, 
då 62 ungar blev flygga. De två senaste åren har häckningsframgången varit betydligt bättre 
än 2004 då fler bon blev prederade av mård.  
 
   Mellersta Lunden: Vid tio tillfällen mellan 15 maj och 15 juni inventeras en 9 hektar stor 
ruta i Mellersta Lunden. Syftet med denna inventering är att kartlägga antalet häckande par av 
samtliga fågelarter. Denna inventering ingår i en nationell studie där fler olika biotoper och 
områden undersöks.  
 
   Standardrutt i Grönhögen: Sedan 1996 inventerar fågelstationen en av de cirka 700 
standardrutter som finns i Sverige. Detta görs årligen under juni månad. Standardrutten är 
placerad i Grönhögen och syftet är att få en bild av Sveriges häckfågelnumerär. 
 
Guidningar 
   De guidningar, som fågelstationen varje år genomför, är en av stationens viktigaste 
verksamheter ekonomsikt men också när det gäller att nå ut med vår verksamhet till 
allmänheten. Tyvärr kan konstateras att 2006 har följt de senaste årens negativa trend när det 
gäller antalet guidade grupper och personer. Antalet personer som guidades under året var 
totalt 1947 fördelat på 112 grupper. Av dessa var 559 barn, upp till årskurs nio och de övriga 
1388 var vuxna.  Likt de senaste åren är det skolklasserna som har fortsatt att minska i antal 
och under 2006 stod cirka 70 % av det guidade grupperna av privata besökare, det vill säga 
inte företag och skolklasser. Under sommarhalvåret höll naturumpersonalen i två guidningar 
varje dag. Detta gör att antalet guidade personer är fler än vad som anges här ovan.  
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Personal 
   Under 2006 har fågelstationen, liksom de senaste åren, haft en anställd platschef, Andreas 
Eriksson (Västerås). Stationen har även under tio månader haft en biträdande platschef-
/andfängestjänst. Tjänsten har under året varit tillsatt av tre olika personer, Johan Stedt, 
(Kristinehamn) Anders Helseth (Karlstad) och Gabriel Norevik (Kristinehamn). Under hösten 
hade stationen också en medhjälpare anställd vid andfänget. Denna tjänst varade under fyra 
månader, från augusti till december och fullföljdes av två personer, Per Österman (Floda) och 
Daniel Avenäs (Stockholm). Den övriga personalen har arbetat för dagtraktamente och 
definieras som ideellt arbetande. Följande personer har jobbat vid stationen längre än en 
månad, Göran Andersson (Södra Möckleby), Anton Arnesson (Bursred), John Bengtsson 
(Simrishamn), Aron Edman (Simrishamn), Vilhelm Fagerström (Uppsala), Edvin Hansson 
(Harpling) och Oskar Nilsson (Köping). Under sommarhalvåret var det många yngre 
förmågor som arbetade vid stationen och kände på hur det är att jobba här. Varje år tar 
fågelstationen också emot ett antal praktikanter, som är intresserade av att lära sig 
stationsarbetet, så även detta år. 
 
Utlandsverksamheten 
   Nigeria 
   De senaste åren har kopplingen mellan Ottenby fågelstation och Nigeria blivit starkare. 
Detta på grund av det samarbete som finns mellan Ottenby fågelstation och A. P. Leventis 
Ornithological Research Institute (APLORI). Under 2006 hade vi äran att stå som värdar för 
fyra studenter från APLORI, nämligen Yahkat Barshep, Adams Chaskda, Jacinta Abalaka och 
Mary Molokwu. Under en veckas tid var de här och deltog i stationens arbete. De fick också 
en inblick i hur SOF:s organisation är uppbyggd. Yahkat Barshep kom sedan tillbaka igen i 
oktober för att försöka fånga buskskvättor för att göra liknande studier som hon arbetar med i 
Nigeria om buskskvättornas vinterekologi. Under vintern åkte Henrik Dahl och en 
krukmakare ner för att utreda förutsättningarna för spistillverkning i Amurumområdet. 
Tanken med projektet är att skogsresurserna kring Amurum skall bevaras och 
levnadsstandarden skall kunna förbättras för de som lever där. Spisarna ger en betydligt högre 
energivinst än att laga mat över öppen eld. Det är med spänning vi ser fram emot att följa 
detta projekt i framtiden. Likaså ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan Ottenby 
fågelstation och APLORI. 
 
Capri 
 
Som numera sedvanligt stod italienska ornitologer (inom ramen för deras s.k. öprojekt 
”Progetto Piccole Isole”) för verksamheten under våren, med ringmärkning 15.4 – 15.5., 
under tropikflyttarnas viktigaste sträckperiod. Den svenska forskningsaktiviteten denna vår 
gällde fjärilsflyttning (framförallt amiraler och tistelfjärilar) och genomfördes av Oskar 
Brattström från Lunds Universitet, som en del av hans doktorsarbete. 
 
Kring den 18.5. samlades emellertid ett femtontal svenska ornitologer av olika generationer 
(inklusive stationens grundare, Carl Edelstam) på Villa San Michele för att tillsammans med 
italienska kolleger, Villans ledning och personal, samt lokalt inviterade gäster, fira 
fågelstationens 50-års jubileum. Exkursioner (bl.a. med båt runt ön), besök uppe på Castello 
Barbarossa och, på den egentliga jubileumsdagen 20.5., föredrag, invigning av en 
jubileumsutställning på fågelmuseet ”Olivetum”, och därefter stor middag! Till jubileet 
publicerades ett specialnummer av SOFs vetenskapliga tidsskrift ”Ornis Svecica” (nr 1-2, 
2006) och en populär retrospektiv artikel i VF (nr 2, 2006). 
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Någon ornitologisk höstaktivitet ägde inte rum detta år. Däremot gjorde Christian Hjort 
(ansvarig för den svenska verksamheten på fågelstationen) ett kort besök på Villa San 
Michele kring skiftet september/oktober, för att diskutera framtida planer, inklusive 
utvecklingen av fågelmuseet. 
 
Ekonomi 
   Även 2006 gav ett positivt ekonomiskt resultat, vilket innebär att stationen de senaste åtta 
åren uppvisat positivt ekonomiskt resultat. 
 
IT och data 
   Under året har en hel del arbete lags ner på att fortsätta det arbete som startade under 2005, 
nämligen att datalägga all ringmärkning som gjorts vid fågelstationen under alla åren. Detta 
arbete är väldigt tidskrävande och kommer åtminstone att fortgå under ett år till. Under våren 
lade vi även ner tid på att sammanställa fångstinsatserna vid fågelstationen genom åren. Detta 
gjordes genom att vi gick igenom alla äldre dagböcker och matade in informationen om 
verksamhet och ringmärkning i en datafil. Allt detta arbete görs för att vi i framtiden på ett 
enklare sätt skall kunna analysera och använda oss av det material som finns insamlat vid 
stationen under alla verksamhetsår.  
   När det gäller datorutvecklingen, så blev det under hösten 2006 klart med bredband vid 
fågelstationen. Detta kommer förhoppningsvis att underlätta det dagliga arbetet att sprida 
information om stationens arbete.  
 
Publikationer under 2006 
Meddelanden från Ottenby fågelstation 
 
207. Hjort, C. 2006. Capri Bird Observatory – a brief historical overview. Ornis Svecica 16, 
13–19. 
 
208. Jonzén, N., Piacentini, D., Andersson, A., Montemaggiori, A., Stervander, M., Rubolini, 
D., Waldenström, J. & Spina, F. 2006. The timing of spring migration in trans-Sharan 
migrants: a comparison between Ottenby, Sweden and Capri, Italy. Ornis Svecica 16, 27–33. 
 
209. Holmgren, N. M. A., & Engström, H. 2006. Stopover behaviour of spring migrating 
Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix on the island of Capri, Italy. Ornis Svecica 16, 34–41. 
 
210. Waldenström, J. Hjort, C. & Andersson, A. 2006. Autumn migration of some passerines 
on the island of Capri, southwestern Italy. Ornis Svecica 16, 42–54. 
 
211. Åkesson, S., Jonzén, N., Pettersson, J., Rundberg, M. & Sandberg, R. 2006. Effects of 
magnetic manipulations on orientation: comparing diurnal and nocturnal passerine migrants 
on Capri, Italy in autumn. Ornis Svecica 16, 55–61. 
 
212. Hjort, C., Andersson, A., & Waldenström, J. 2006. Wintering birds on the island of 
Capri, southwestern Italy. Ornis Svecica 16, 62–68. 
 
213. Brattström, O. 2006. Is there seasonal variation in size and mass of Red Admirals 
Vanessa atalanta on Capri, Italy? Ornis Svecica 16, 69–73. 
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214. Comstedt, P., Bergström, S., Olsen, B., Garpmo, U., Marjavaara, L., Mejlon, H., 
Barbour, A.G. & Bunikis, J. 2006. Migratory passerine birds as reservoirs of Lyme borreliosis 
in Europe. Emerging Infectious Diseases 12, 1087-1095. 
 
215 Jonzén, N., Lindén, A., Ergon, T., Knudsen, E., Vik, J.O., Rubolini, D., Piacentini, D., 
Brinch, C., Spina, F., Karlsson, L., Stervander, M., Andersson, A., Waldenström, J., 
Lehikoinen, A., Edvardsen, E., Solvang, R., & Stenseth, N.C. 2006. Rapid advance of spring 
arrival dates in long-distance migratory birds. Science, 312, 1959-1961. 
 
Övriga publikationer 
 
Andersson, G. 2006. Ugglor på Udden. Calidris 35(2), 22-23. 
 
Dahl, H. & Waldenström, J. 2006. Peta inte in en pinne i brasan, älskling – Nya spisar spar 
naturen i Nigeria. Vår fågelvärld 65(2), 13-15. 
 
Eriksson, A. 2006. Året vid Ottenby fågelstation 2006. Calidris 35(4), 34-38. 
 
Helseth, A & Holgersson, J. 2006. Obudu, trädgårdssångarnas vintervistelse. Vår fågelvärld 
65(2), 17-21. 
 
Helseth, A., Stervander, M. & Waldenström, J. 2006. Roskarlen minskar, populationstrender 
framträder ur Ottenby-data. Vår fågelvärld 65(5), 22-23. 
 
Hjort, C. 2006. Det Mediterrana perspektivet, Capri Fågelstation 50 år. Vår fågelvärld 65(2), 
6-11. 
 
Johnsson, P. 2006. Fågelinfluensan. Calidris 35(2), 36-37. 
 
Ottvall, R. & Norevik, G. 2006. Varför minskar de häckande vadarna i Ottenby naturreservat? 
Calidris 35(1), 6-11. 
 
Stedt, J. 2006. Sommaren och hösten på Ottenby fågelstation 2005. Calidris 35(1), 36-39. 
 
Stedt, J. & Olsenn, B. 2006. Ottenbys övervakning av influensavirus exporteras till andra 
sidan Atlanten. Vår fågelvärld 65(1), 23. 
 
Waldenström, J. & Ottosson, U. 2006. Varför ska man studera svenska fåglar i Nigeria? Vår 
fågelvärld 65(2), 12. 
 
Waldenström, J. & Ottosson, U. 2006. Första kullens studenter - vad hände sedan? Vår 
fågelvärld 65(2), 16. 
 
Ottenbykommittén 
   Ottenbykommittén ansvarar för driften av fågelstationen, kommittén består helt av ideellt 
arbetande krafter. Under 2006 skedde en del förändringar i kommittén då Åke Lindström 
meddelade sin avgång från Ottenbykommittén efter 22 år, varav åtta som ordförande. Jonas 
Waldenström utsågs av SOF:s styrelse till ny ordförande. Även Niclas Jonzén avgick som 
kommittémedlem efter att ha varit med under fler års tid. Ny medlem i kommittén var Henrik 
Dahl som tillsattes av SOF:s styrelse, Henrik har under fler år varit aktiv och hjälp till med att 
bygga upp fler dataprogram som används i vårt dagliga arbete vid stationen. 
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