
Verksamheten vid Ottenby fågelstation år 2001 
 
Här följer en beskrivning av Ottenby fågelstations säsong år 2001. Stationen grundades 1946 
och likartad verksamhet har nu bedrivits oavbrutet i 56 år. Sedan 1972 är ringmärkningen 
standardiserad, vilket innebär att yttre omständigheter såsom fångstinsats och växtlighet 
hålls konstanta. Vi kan därmed se tillbaka på 30 år av ringmärkning i miljöövervakningssyfte. 
Denna långtidsstudie utgör fortfarande stommen i fågelstationens verksamhet, men liksom 
tidigare har mycket annat också pågått under det gångna året, däribland diverse 
forskningsprojekt och praktiska upprustningar. 
 
 
Ringmärkningsåret 2001 
Totalt ringmärktes 22 391 fåglar av 131 arter. Båda antalen tillhör de högsta årssummorna 
någonsin i stationens historia. Våren bjöd på ganska medelmåttig fångst, delvis präglad av det 
stabila väderläget under maj månad. Vadarfångsten i juli-augusti blev mycket fåtalig, 
framförallt av släktet Calidris. Detta är något svårförklarligt, eftersom det för första gången 
på länge var ett bra lämmelår på tundran. Häckningssäsongen torde därmed ha varit lyckosam 
för många arter. Stora mängder vadare rastade på Öland under sensommaren, men varför de 
inte besökte udden återstår att förklara. 
Den goda årssumman beror främst på att stora mängder fåglar fångades i september-oktober. 
Under ett flertal veckor rådde idealiska betingelser för fångst vid Ottenby, d.v.s. mulet och 
milt väder med regn/dimma och ostliga vindar, som för hit fåglar från andra sidan Östersjön. 
Rödhakar dominerade stort i september, medan kungsfågeln var talrikast i oktober. 
Gärdsmygen slog åter nytt årsrekord med 596 ringmärkta, vilket tyder på fortsatt ökning för 
denna kortflyttare. Rödstjärten tillhör en av de arter som minskade kraftigt 1969-74 i samband 
med svår torka i övervintringsområdet i Sahel-zonen söder om Sahara. Sedan dess har 
populationen stabiliserats något, men arten har ännu inte återhämtat sig. Noterbart är att en 
stor del av höstens rödstjärtar var adulta. Av de totalt 329 åldersbestämda individerna var 119 
(36 %) minst ett år gamla. Andelen är förvånansvärt stor och skulle kunna tyda på dålig 
häckningsframgång för arten. 
 

Art Vår Differens  Art Höst Differens  
Rödhake 1546 -230 Rödhake 4498 +2239 
Lövsångare 880 -256 Kungsfågel 4033 +1939 
Ärtsångare 249 +36 Lövsångare 1274 +461 
Gärdsmyg 212 +128 Blåmes 591 +308 
Koltrast 192 +40 Taltrast 483 +224 
Kungsfågel 158 -61 Gråsiska 470 +382 
Rödstjärt 150 -54 Gärdsmyg 381 +278 
Taltrast 90 -28 Ärtsångare 381 +207 
Bofink 89 -58 Rödstjärt 377 +182 
Törnsångare 82 -35 Trädgårdssångare 184 +80 
 
Tabell 1. De tio talrikaste arterna i den standardiserade fångsten under vår respektive höst och deras differens 
mot medelvärdet för åren 1972-2000. 
 
 
Månad för månad 



I nedanstående månadsvisa sammanställning framkommer tydligt hur verksamheten skiftar 
med årstiderna, liksom att varje månad (och år) karaktäriseras av olika fågelrörelser och 
projekt. 
 
Mars 
I början av månaden var större delen av Gäddviken isbelagd och Schäferiängarna var delvis 
snöklädda. En salskrake-hona höll till vid iskanten tillsammans med bl.a. 80 bergänder och 
10-talet brunänder. Tre storspovar övervintrade på Västrevet och berglärkor fanns på 
sandreveln öster om Schäferiängarna. Då och då skrämdes alla fåglar på vingarna av totalt 
åtminstone fyra olika havsörnar. De första gravänderna anlände i slutet av februari och efter 
månadsskiftet kom rödbena, grågås och tofsvipa. Större strandpipare spelade längs fyrvägen 
7/3 och årets första skärfläckor sågs 13/3. Ovanligare observationer var rödglada, skärsnäppa, 
jorduggla och forsärla. Sista marsveckan började sädesärlor anlända. 
Under försäsongen upprustades ”Krattet” (den västra Helgolandsfällan) och kläddes med nytt 
nät av impregnerat nylon. Det var därmed extra spännande att inleda den standardiserade 
ringmärkningen som brukligt den 15/3. Kombinerat med röjningen av tallarna i fällan 
fungerade fångsten betydligt smidigare än de senaste åren. Totalt ringmärktes 132 fåglar av 
18 arter. Talrikast var koltrast (53 ex.), följt av rödhake (17) och gärdsmyg (14). Inledningen 
på säsongen var kall och nästan hälften av månadens ringmärkta fåglar fångades sista dagen. 
 
April 
Nya tallar planterades vid Helgolandsfällorna och en hel del arbete lades på staketbygge, för 
att om möjligt hålla hjortarna borta från trädgårdens nät och fällor. Månadens stora projekt 
var dock att färdigställa närmare 100 nya vadarburar inför sommarens fångst. 
Totalt ringmärktes 2484 fåglar av 42 arter. Vårens högsta dagssumma noterades redan den 
2/4, då hela 537 individer fångades i stationens trädgård. Näst största dagen inträffade 25/4 
med 417 ringmärkta fåglar. Vid båda tillfällena dominerades fångsten av rödhakar. Efter 
rödhake (1519 ex.) blev gärdsmyg (186) månadens mest ringmärkta art. Nordanvinden i 
mitten av april stoppade inflödet av vårfåglar och resulterade i mycket låga fångstsiffror. 
Månadens första dag ringmärktes hela tre brandkronade kungsfåglar, vilket var nytt rekord för 
Ottenby. Ytterligare en brandkronad kungsfågel ringmärktes 25/4. Andra roliga inslag i 
fångsten var en trädlärka och fem göktytor. Intressanta kontroller var en rödhake ringmärkt i 
England och en gransångare från Malta. Den första lövsångaren sågs så sent som 24/4, men 
därefter anlände tropikflyttarna i mycket rask takt. 
En adult vittrut upptäcktes på Västrevet 7/4 och två dagar senare sträckte en utfärgad hane 
praktejder förbi udden. I Mellersta Lunden fanns en hona långstjärtad rosenfink den 18/4. 
(Arten förekommer normalt i Sibirien och kommer med största sannolikhet att betraktas som 
förrymd). Den 30/4 sträckte en vitnackad svärta förbi udden mot öster, vilket var Ottenbys 
tredje fynd av arten (de båda tidigare 21/4 och 26/9 1999). Gulhämpling sågs på udden fem 
dagar och 8-12 ringtrastar observerades i området i slutet av månaden. 
 
Maj 
Med varmluften strömmade tropikflyttarna in över Ottenby. Årets första svartvita 
flugsnappare ringmärktes 1/5, följd av halsbands- och mindre flugsnappare dagen efter. 
Dominans av högtryck och vackert väder medförde att relativt få fåglar rastade i trädgården. 
Hos de flesta arter låg fångsten under medeltal för åren 1972–2000. Totalt ringmärktes 2072 
fåglar av 62 arter. Talrikast var lövsångare (796), ärtsångare (201) och rödstjärt (137). Antalet 
ringmärkta blåhakar varierar stort mellan olika år. I maj 2001 fångades 80 blåhakar, vilket kan 
jämföras med 13 respektive 16 individer 1999 och 2000. Glädjande var också fem ringmärkta 
höksångare, tre nattskärror och en trana (stationens 2:a). 



Ovanligare arter som observerades var gulhämpling (fem tillfällen), dvärgsparv (3/5), 
citronärla (2 ex.), bredstjärtad labb (2 ex 7/5), större piplärka (9/5), kungsfågelsångare (11/5), 
brun glada (2 ex. 14/5), fjällpipare (14/5), rostgumpsvala (15/5), brandkronad kungsfågel 
(15/5), skärsnäppa (18–23/5), turturduva (tre tillfällen), ägretthäger (19/5), mandarinand (2 
ex. 24/5) och svartnäbbad islom (30/5). 
 
Juni 
Som vanligt gav juni inga stora summor och totalt ringmärktes 247 fåglar av 34 arter. 
Talrikast var lövsångare (47), ärtsångare (32) och hussvala (27). De ljusa försommarkvällarna 
gav goda möjligheter till att slutföra arbetet med fågelstationens nya veranda, som invigdes 
den 9/6. 
Ihållande sydvästliga vindar var förmodligen orsaken till att relativt få exemplar av törnskata, 
rosenfink samt kärr-, flod- och gräshoppsångare observerades. Kornknarrarna var inte heller 
talrika och endast 2-3 ex hördes spela i Ottenbyområdet. En hane mandarinand sågs först i 
Gäddviken och senare vid Kungsgården, där även ett par turturduvor höll till. En svartnäbbad 
islom i sommardräkt rundade udden den 5/6 och två dagar senare såg s en mycket sen 
ringtrast (adult hane). Ett par biätare observerades vid flera tillfällen. 
 
Juli 
Sommarens projekt var att renovera den östra Helgolandsfällan (”A-fällan”) och klä den med 
samma mjuka nät av nylon som sattes på ”Krattet” under vintern. Vid sidan av detta arbete 
sköttes givetvis alla vanliga sysslor. Exempelvis måste trädgårdens växtlighet klippas på 
samma sätt varje år för att bibehålla den värdefulla standardiseringen. Liksom under flera 
tidigare torra somrar pumpades vatten från havet in till pölen på udden. Detta för att bättre 
locka vadare att rasta inom synhåll för besökare i gömslet. 
Fångsten av vadare påbörjades sporadiskt den 5/7 och kontinuerligt från den 17/7. Den 
standardiserade fångsten i trädgården inleddes som vanligt 25/7. Totalt ringmärktes 1052 
fåglar av 50 arter i juli. Vadarna anlände relativt sent till Öland denna sommar, vilket tyder på 
en bra häckningssäsong. Rapporter om god förekomst av lämmel pekar åt samma håll. De 
flesta rovdjur på tundran föredrar lämlar som föda, men i brist på dessa plundras vadarnas ägg 
och ungar. Goda lämmelår lyckas således betydligt fler vadare med häckningen, vilket 
innebär att de stannar längre på tundran för att föda upp sina ungar. När väl vadarna kom, 
visade de dock mycket svagt intresse för att rasta på södra udden. Nästan alla arter fångades i 
lägre antal än normalt. Medelvärde för ringmärkta kärrsnäppor 1972-2000 är 2652 
individer/år. Julisumman 2001 (282 ex.) är den näst lägsta sedan standardiseringen inleddes, 
endast underträffat av juli 1997. Drillsnäppa (71) och grönbena (159) ringmärktes emellertid i 
normal omfattning, medan skogssnäppan (6) var ensam om att fångas i större antal än vanligt. 
Den 4/7 upptäcktes ett par korttålärkor nordost om fågelstationen. Inga observationer tydde på 
häckningsförsök, men fåglarna var kvar månaden ut. En adult tuvsnäppa rastade vid 
Bondängen 14-19/7 och en tofslärka visade sig tillfälligt på udden 25-27/7. 
 
Augusti 
Första veckan i månaden hölls en ringmärkarkurs på fågelstationen. Syftet var dels att 
vidareutbilda personalen från Naturum och dels att lära upp nästa generation ringmärkare på 
Ottenby. Ansvarig för kursen var Martin Stervander. 
Vadarfångsten pågick fram till den 30/8. Endast en dag ringmärktes mer än 100 kärrsnäppor 
(242 ex. 13/8), vilket tydligt illustrerar att vadarsäsongen 2001 blev en av de sämre genom 
tiderna. Totalt 813 ringmärkta kärrsnäppor är nästan 2000 under medelvärdet! Trots fåtalig 
fångst kontrollerades kärrsnäppor från Finland, Polen (2), Tyskland (2), Holland (3), 
Tjeckien, England (5) och Ukraina samt en rödbena från Finland. Av de vanliga vadarna i 



fångsten var drillsnäppan den enda som fångades i betydligt större antal än vanligt. Totalt 
ringmärktes 137 drillsnäppor, vilket kan jämföras med medelvärdet 87 ex./år 1972-2000. Mot 
slutet av månaden anlände som brukligt stora mängder unga kärrsnäppor till Sandvik, men 
förutsättningarna på udden gjorde det i princip lönlöst att ställa ut några burar. En stöt med 
unga lövsångare kom den 18/8 i samband med en klar och lugn natt följd av dimma under 
morgonen. Med 166 lövsångare ringmärktes totalt 330 fåglar under dagen, vilket stod sig som 
årets tredje bästa dagssumma fram till mitten av september. Totalt ringmärktes 2436 fåglar av 
69 arter under augusti månad. Fyra arter fångades i tresiffriga antal; lövsångare (770), 
kärrsnäppa (531), ärtsångare (147) och stare (138). 
Korttålärkorna som upptäcktes i början av juli sågs sporadiskt fram till slutet av augusti. En 
sibirisk tundrapipare i sommardräkt sträckte över fågelstationen på morgonen den 10/8. I 
mitten av månaden började rovfåglarna visa flyttningsoro. Den 14/8 satte en förrymd tatarfalk 
(med bjällror runt ena foten) skräck i uddens fåglar. Brun glada och vit stork sågs i mitten av 
månaden och en ung citronärla höll till på udden 20-22/8. Månadens näst sista dag rastade en 
ung aftonfalk på Västrevets sjömärke, innan den sträckte söderut. 
 
September 
Stora regnmängder föll över Öland, liksom över stora delar av det svenska fastlandet. Helgen 
8-9/9 uppmättes närmare 120 mm regn, en stor del av den genomsnittliga årsnederbörden! 
Från mitten av månaden präglades vädret av vindar ifrån ost-sektorn, milda temperaturer samt 
mestadels mulet och en del regn. 
Andra halvan av september 2001 kommer att gå till historien som en av de fågelrikaste under 
stationens verksamhetsperiod. Endast vid två tillfällen (oktober 1976 och 1988) har fler fåglar 
ringmärkts på två veckor. Totalt ringmärktes 7496 fåglar av 85 arter under september månad. 
Större hackspett (95), rödstjärt (466), ärtsångare (251) och grå flugsnappare (133) var särskilt 
talrika jämfört med medelvärdena. Två arter ringmärktes i fyrsiffriga antal, nämligen rödhake 
(3167) och kungsfågel (1020). Dessa två är också de mest ringmärkta arterna under alla höstar 
på Ottenby. Att många av fåglarna kom österifrån visades bl.a. av fyra kontroller från Estland 
(tre kungsfåglar och en sävsångare). Ovanliga arter i fångsten var sommargylling och 
sparvuggla. Årets enda ringmärkta grågås flög ner till Italien, där den tyvärr blev skjuten i ett 
naturreservat. 
Vid sidan av det ordinarie arbetet fortsatte personalen med bearbetningen av gamla 
ringmärkningsprotokoll. Tanken är att vi så småningom ska kunna få fram totala och korrekta 
listor över antalet ringmärkta fåglar vid Ottenby sedan verksamhetens början. 
Under första halvan av månaden sågs bl.a. fjällabb, fjällpipare och dvärgsparv. Större 
piplärkor sågs under tre dagar 17-22/9. En ung stäpphök uppehöll sig vid Sibyllas jaktstuga 
17-23/9 och samtidigt fanns även en brunglada i området. En turturduva gjorde sträckförsök 
21/9. Tre dagar senare sträckte en ljusbukig prutgås (rasen B. b. hrota) förbi udden bland 
5800 prutgäss och 14 300 vitkindade gäss. I en av starflockarna ute på Schäferiängarna 
upptäcktes en ung rosenstare 28/9. Dagen efter sträckte en ung aftonfalk söderut och på 
månadens sista dag fanns en videsångare i Mellersta Lunden. 
 
Oktober 
Mitten av månaden blev mycket fågelrik och totalt ringmärktes 6356 fåglar av 59 arter. Det 
var framförallt kungsfåglarna som dominerade fångsten och kulmen nåddes 16/10. Denna dag 
ringmärktes 1188 kungsfåglar, vilket är den högsta summan för arten i stationens historia! 
Med totalt 1438 individer hamnar den 16/10 2001 bland Ottenbys tio bästa fångstdagar 
någonsin. Invasionen av större hackspett avtog, men årssumman (125 ex.) är ändå nytt rekord. 
Gärdsmyg (220) och gråsiska (391) var också talrika. Ovanliga arter i fångsten var 



exempelvis svärta och snösiska. Rovfågelfällan resulterade i endast sju ringmärkta vråkar, 
trots flera dagar med gott sträck av både fjäll- och ormvråk. 
Under oktober plockades de mer än 100 svalbona runt stationsbyggnaden ner. Fågelstationen 
är nämligen i stort behov av ommålning, vilket är planerat att genomföras kommande vår. 
Nya bohyllor kommer att sättas upp, så tanken är att projektet inte ska påverka 
häckningsutfallet för våra kära hussvalor. 
Videsångaren som upptäcktes sista dagen i september var även kvar den första dagen i 
oktober månad och en svarthakad buskskvätta av östlig ras (S. t. maura/stejnegeri) höll till 
söder om Södra Lundparkeringen den 5/10. Under andra oktoberveckan kunde en ljusbukig 
prutgås (rasen B. b. hrota) beskådas längs fyrvägen. Följande vecka bjöd på bra sjöfågelsträck 
och bl.a. räknades 15 000 vitkindade gäss den 14:e och 20:e. Ejdersträcket kulminerade 
16/10, då 25 000 ex. noterades i fågelstationens dagbok. Sex praktejdrar och en ung 
svarthuvad mås sträckte också förbi udden under perioden. En 2k stäppörn fanns i området 
14-23/10. Sistnämnda dag sträckte den mot sydväst och sågs under eftermiddagen på flera 
lokaler i Blekinge. Den 20/10 rastade en adult rödhalsad gås på Västrevet. Frampå 
eftermiddagen sträckte den iväg med en flock vitkindade gäss. Märkligt nog upptäcktes nästa 
morgon en ny rödhalsad gås på Västrevet, denna gång en ungfågel. Samma dag sträckte en 
svartbukig prutgås (rasen B. b. nigricans) förbi udden. En ung havssula höll till utanför 
Västrevet under hela eftermiddagen den 22/10. Andra mindre vanliga fåglar i Ottenbyområdet 
var spetsbergsgås, medelhavstrut (gråtrut av rasen L. a. michaellis), tretåig mås, forsärla, 
ringtrast och snösiska. 
 
November 
Totalt ringmärktes 116 fåglar av 24 arter. Talrikast var gråsiska (41), domherre (16) och 
koltrast (12). Den låga månadssumman beror huvudsakligen på kraftiga västvindar, som 
dominerade säsongens sista veckor. En del extra arbete tillkom p.g.a. översvämning i 
källaren, som orsakades av det extremt höga vattenståndet 15-16/11. Därför dröjde det till den 
26-27/11 innan näten på Helgolandsfällorna rullades ihop inför vintern. 
Två unga tretåiga måsar sträckte förbi udden 3-4/11. Den 8/11 upptäcktes en brednäbbad 
simsnäppa utanför Sandvik och nio dagar senare sågs fågeln igen. Fram till den 10/11 fanns 
roskarl, större strandpipare, kustsnäppa samt 100 kustpipare kvar i området. Två mycket sena 
observationer var en stenskvätta den 14/11 och en ladusvala den 19/11. Antalet havsörnar 
kulminerade den 9/11, då åtta individer sågs samtidigt på Schäferiängarna. I slutet av 
månaden hade som brukligt de flesta fåglarna lämnat Öland och så gjorde även personalen… 
 
 
Kontroller och återfynd 
Under våren kontrollerades rödhake och koltrast ringmärkta i England, gransångare från 
Malta, rödstjärt från Norge och trädgårdssångare från Belgien. Blåhakar ringmärkta vid 
Ottenby kontrollerades i Medelpad och Norge. En bofink som ringmärktes vid Ottenby 4/4 
fick tydligen kalla fötter och kontrollerades nästan en månad senare (2/5) i Polen. I Spanien 
kontrollerades en sävsparv och från Tjeckien rapporterades ärtsångare och grå flugsnappare. I 
september kontrollerades fyra kungsfåglar och en sävsångare från Estland samt en kungsfågel 
från Norge. Två kungsfåglar flög från Ottenby till Rybachy i Ryssland och en sparvhök 
ringmärkt hösten 2000 kontrollerades följande vår i Finland. Tre rödhakar flög till Tyskland, 
Danmark respektive Finland, medan två unga individer återfanns i Algeriet. Ringen från en 
stare som fångades vid Ottenby 1995 hittades nedanför ett pilgrimsfalksbo i Wales i januari 
2001. Att småfågeljakten fortfarande pågår i stor omfattning visas av att alla återfunna 
taltrastar under året (tre i Frankrike och fem i Spanien) rapporterades som skjutna. I Spanien 
gick även en koltrast samma öde till mötes. 



Vadare är extrema flyttfåglar och blir ofta gamla, vilket ger goda möjligheter till spännande 
kontroller och återfynd. Under året inkom t.ex. flera rapporter om kärrsnäppor som uppnått en 
ålder av 10-13 år. Under höstflyttningen i juli-augusti fångades fåglar från Finland, Polen (3), 
Tyskland (2), Holland (3), Tjeckien, Ungern, Italien (3), England (5), Jersey, Wales och 
Ukraina. Två kärrsnäppor ringmärkta vid Gdansk i Polen kontrollerades dagen efter vid 
Ottenby (259 km nordväst om märkplatsen). Kärrsnäppor ringmärkta vid Ottenby 
kontrollerades i Tyskland, Holland (5), Frankrike och Italien, medan en annan blev tagen av 
en katt i Frankrike. Spovsnäppor ringmärkta under år 2000 kontrollerades i Ryssland, Litauen, 
Tyskland, Italien och Spanien. Större strandpipare kontrollerades i Spanien, medan 
skogssnäppa och grönbena avlästes i Tyskland. Från Tjeckien rapporterades två grönbenor 
och en rödbena ringmärkt som bounge i Finland kontrollerades vid Ottenby på sin första 
höstflyttning. Från Elfenbenskusten rapporterar en man om en ung drillsnäppa i slutet av 
september: ”-I manage to catch the bird with a trap. The bird died a week after I caught 
it…not giving it the right type of food.” En morkulla ringmärkt vid Ottenby under 
höstflyttningen 1995, blev skjuten i Ryssland (1013 km ONO Ottenby) på våren 1998. 
Änder och gäss tillhör de fåglar som har högst återfyndsprocent. Faktorer som styr andelen 
återfunna individer av en art är bl.a. hur gamla de blir, var de övervintrar samt i vilken 
utsträckning de jagas. Förhoppningen är att inom kort restaurera Ottenby andfänge, vilket 
säkerligen kommer att öka återfynden av svenskmärkta änder betydligt. Trots att endast 
sporadisk fångst av sjöfåglar bedrivs vid Ottenby, inkom ett flertal intressanta rapporter under 
året. Årets enda ringmärkta grågås blev skjuten i ett naturreservat i Italien och en prutgås 
ringmärkt hösten 2000 kontrollerades i England. En vitkindad gås som kontrollerades vid 
Ottenby i september var ringmärkt som adult (ruggande) på Kåreholm på Öland i juli 1988. 
En danskmärkt bläsand kontrollerades fyra år senare vid Ottenby. Att änder ofta uppnår en 
ansenlig ålder visas av gräsand som ringmärktes vid andfänget 1975 och återfanns på 
Schäferiängarna mer än 25 år senare. 
 
 
Inventeringar 
Under vintern gicks fågelstationens inventeringsmaterial igenom. Ottenbykommittén beslöt 
därefter att avsluta inventeringen av de båda rutorna på Schäferiängarna. Istället planeras nya 
inventeringsmetoder för att få en heltäckande bild av vissa arter i Ottenbyområdet. 
Kärrsnäppa, rödspov och brushane är några arter som kommer att prioriteras. 
Starholkarna i Norra Lunden och Kristinelund inventerades under våren för 14:e året. 57 av 
de 75 starholkarna var bebodda och totalt blev 182 ungar flygga. Projektet ingår som en del i 
en rikstäckande undersökning, som syftar till att samla kunskap om stararna häckningsbiologi 
och eventuellt upptag av miljögifter. 
Inventeringen av ”vitfågel” på Västrevet påbörjades som vanligt i slutet av april och fortgick 
in i juni. Undersökningen har pågått i stationens regi sedan 1976. Årets resultat visade på 
fortsatt stabil population av havstrut, medan sill- och gråtrut fortsätter att minska. Ingen av de 
två senare fick ut några ungar. Vi kan återigen notera att kolonin hyste närmare 150 par 
silltrut och 330 par gråtrut 1980! Fiskmåsarna verkar också ha svårt att få sina ungar på 
vingarna, men trots det verkar den lilla populationen öka något. 
Taxeringsrutan i Mellersta Lunden ingår i en nationell häckfågelstudie med huvudsaklig 
inriktning på revirhävdande hanar. Den 9 ha stora rutan inventeras vid tio tillfällen varje år 
15/5-15/6 och är en av landets revirtätaste, både till antalet arter och individer. Det totala 
antalet revir var i år 168, jämfört med 189 förra året. Tre arter står för huvuddelen av 
minskningen, nämligen stare (18 bon 2001, 23 bon 2000), lövsångare (21 resp. 26 revir) och 
svarthätta (2 resp. 7 revir). Orsaken till starens fortsatta minskning i Mellersta Lunden är svår 
att förklara. Lövsångare och svarthätta påverkas förmodligen negativt av att sly röjs undan, 



vilket medför färre lämpliga boplatser. Det röjningsarbete som pågått under vintern kan 
således åtminstone delvis förklara dessa arters tillbakagång. Härmsångaren har däremot ökat 
från 7 till 10 revir, troligen beroende på att arten trivs bra i den relativt öppna lövskog som 
skapats. Talrikast var som vanligt bofink med 35 revir. Antalet häckande arter var i år 30, en 
minskning med två arter från 2000, men ändå ett av de bästa resultaten i inventeringens 30-
åriga historia. 
Liksom tidigare år medverkade fågelstationen i den rikstäckande gåsinventeringen och den 
internationella sjöfågelräkningen. Studierna bygger på att ett stort antal lokaler inventeras vid 
några tillfällen varje år, vilket faktiskt ger en god bild av hur antalet individer fluktuerar inom 
undersökningsområdet. Alla gäss och ”sjöfåglar” i Ottenbyområdet räknades således i mitten 
av september och oktober. En kompletterande gåsräkning genomfördes som brukligt i 
november. 
Vid Grönhögen finns en av landets ca 700 fasta standardrutter. De är geografiskt jämnt 
spridda över Sverige och ger således en god bild av våra svenska häckfåglars numerär. 
Fågelstationen drar sitt strå till stacken genom att inventera Grönhögen-rutten i början av juni 
varje år sedan 1996. 
 
 
Projekt 
Provtagningar under år 2000 visade att Campylobacter förekom hos en stor del av de trastar 
och vadare som fångades för ringmärkning. Därför har dessa två grupper specialbevakats 
under 2001. Vi sökte bl.a. svar på om skilda populationer kärrsnäppor bär på Campylobacter i 
olika stor utsträckning, för att på så vis eventuellt komma fram till inom vilka områden 
bakterierna främst förekommer. Ansvariga för studien är Björn Olsen, läkare på 
infektionskliniken vid Kalmar Länssjukhus, och Jonas Waldenström, som kommer att ha detta 
som sin doktoranduppgift vid Lunds universitet. 
Under hösten gjordes en liknande studie med avseende på Salmonella. Att fåglar kan bära på 
denna för oss människor otrevliga bakterie är känt sedan länge. Frågan är hur många individer 
och vilka arter som är bärare samt var och hur de blivit smittade? Noterbart är att inte ett enda 
prov visade sig vara positivt, vilket innebär en helt ny syn på sambandet mellan fåglar och 
Salmonella… 
Som inledande samarbetsprojekt mellan Ottenby fågelstation och det nystartade zoonoscentret 
i Ölands Skogsby samlades alla synliga fästingar in från de fåglar som ringmärktes under året. 
Fästingarna delades sedan upp mellan olika forskarlag, som studerade olika delar av de små 
krypen. Syftet med undersökningen är att få en samlad bild av de virus och bakterier som 
fästingar kan sprida, exempelvis TBE (hjärnhinneinflammation), Borrelia och Erlichia. 
Blodprover har tagits från ärtsångare, näktergal och törnskata i ett försök att spåra sjukdomen 
West Nile Desease, som nyligen orsakade flera dödsfall i New York. För studier av 
hybridisering mellan härmsångare och polyglottsångare har DNA-prover insamlats från 
härmsångare fångade vid Ottenby. 
Fjäderprover har insamlats från blåhakar för analys av några grundämnens stabila isotoper, 
som så småningom kan avslöja fåglarnas häcknings- och övervintringsområden. Isotopernas 
sammansättning varierar nämligen geografiskt och visar därmed i vilken region fågelns fjäder 
anlades. 
 
 
Guidningar 
Spridning av kunskap om fåglar och ringmärkning tillhör en av våra viktigaste uppgifter. 
Under året guidades drygt 3500 personer i fågelstationens regi. Därutöver genomfördes flera 
kortare visningar dagligen under sommarmånaderna, så totalt lär åtminstone 4000 personer ha 



besökt fågelstationen. Som vanligt visades verksamhetens olika fångstmetoder samt hur 
ringmärkningsproceduren går till. Många skolor har tvingats dra ner på studiebesök och 
liknande de senaste åren, vilket märks tydligt i besöksfrekvensen på Ottenby. Vi har därför 
under året försökt nå ut till en större kundkrets, något vi förhoppningsvis får positiv respons 
på under kommande säsonger. 
 
 
Septembermöte 21-22/9 
Fredagen den 21/9 hölls möte angående fågelstationens projekt i Nigeria. Inbjudna var bl.a. 
EURING:s ordförande Fernando Spina från Italien och chefen för Helgolands 
fågelforskningsinstitut Franz Bairlein samt gäster från Tyskland, Finland, Nigeria, England 
och Sverige med anknytning till projektet. Resultat från det insamlade materialet redovisades 
och framtida projekt diskuterades. Fredagsmorgonens ringmärkning bjöd på god fångst och 
under kvällen fascinerades de celebra gästerna av det skådespel en riktig ”fyrnatt” erbjuder. 
På lördagen hölls den årliga sammankomsten för alla som på olika sätt har anknytning till 
SOF:s anrika fågelstation. I sedvanligt trevlig anda började morgonen med ringmärkning, som 
denna dag resulterade i 543 fåglar av 27 arter. Efter frukost på Restaurang Fågel Blå fick 
deltagarna lyssna till Franz Bairlein, som berättade om fågelforskningen på Helgoland, och 
Fernando Spina, som redogjorde för ett gemensamt ringmärkningsprojekt på ett 30-tal olika 
platser i Medelhavsområdet. Därefter informerade Christian Hjort om Ottenby fågelstations 
verksamhet på Capri och Ulf Ottosson sammanfattade Nigeria-projektet. Björn Olsen och 
Jonas Waldenström delgav pågående forskning om Salmonella och Campylobacter hos fåglar, 
vilket studerats vid Ottenby under ett par säsonger. Daniel Bengtsson informerade om årets 
verksamhet och slutligen föreläste Åke Lindström och Anders Hedenström om fåglarnas 
fettupplagring respektive flykt under flyttningen. Efter serverad middag i Fågel Blå fortsatte 
samvaron på fågelstationen och i fyren, där 100-tals fåglar kunde fångas och ringmärkas. 
 
 
Personal 
Fr.o.m. 1999 är endast platschefen anställd på fågelstationen under perioden 15/2-15/12. År 
2001 befattades tjänsten av Daniel Bengtsson. All övrig personal får endast ett 
dagtraktamente och är definitionsmässigt ideellt arbetande. Utan denna kraft skulle Ottenby 
fågelstation knappast klara sig ekonomiskt. Vi vill därför passa på att framföra ett stort tack 
till alla som medverkat till ytterligare en framgångsrik och väl genomförd säsong. Följande 
personer arbetade under längre perioder: Johan Stedt, Anna Karlsson, Daniel Malmqvist, Kent 
Andersson, Martin Stervander (vikarierande platschef under maj månad), Gunnar 
Gunnarsson, John Kvarnbäck, Olof Hellgren, Mattias Rundberg, Ola Karlsson, Armin Alm, 
Pontus Lundberg, Eric Blomgren, Johan Eriksson, Linus Blomqvist och Henrik Lundberg. 
Utöver dessa har ett antal frivilliga tjänstgjort under kortare perioder och dessutom har drygt 
tio praktikanter deltagit i verksamheten. 
 
 
Utlandsverksamhet 
Capri 
Under året bedrevs verksamhet vid fågelstationen på Capri under tre perioder. Mellan 13-17 
februari genomförde Christian & Wiveca Hjort en rekognosering av vinterfågelfaunan på ön, 
för att bedöma potentialen för arbete därnere vid denna årstid, t.ex. avseende fåglarnas 
vinterfettstatus. Det visade sig inte oväntat vara gott om övervintrare, särskilt  rödhakar, 
svarthättor, sammetshättor  och svarta rödstjärtar, och även  en hel del gransångare. Någon 
vinterfångst genomfördes dock inte detta år. 



Mellan 15-21 maj,  direkt efter de italienska ornitologernas månadslånga verksamhet  på 
Castello Barbarossa  inom ramen för deras s.k. ö-projekt  (Progetto Piccole Isole), bedrev  
Christian Hjort & Noel Holmgren fångst däruppe. På denna knappa vecka just i slutet på 
tropikflyttarpassagen fångades måttliga 69 fåglar av 13 arter, med härmsångare (19), 
trädgårdssångare (18) och törnsångare (11) som  de tre vanligaste. Ett syfte med  detta besök i 
mitten av maj var också att  fånga flyttande fjärilar, framförallt tistelfjärilar och amiraler, för 
att studera deras fettstatus efter passagen norrut över Medelhavet. Detta delprojekt 
misslyckades dock, då fjärilspassagen visade sig ha kulminerat ungefär tio dagar tidigare. 
På hösten, mellan 26 september och 7 oktober arbetade Richard Ottvall & Helene Bracht-
Jörgensen på stationen, för att komplettera vårt höstmaterial därifrån. Under deras period 
märktes 209 fåglar av 20 arter, med rödhake (108), svarthätta (32) och trädgårdssångare (18) 
som de tre vanligaste. Dessutom fångades och ”fettades” ett antal fjärilar, bl.a. nu  
sydflyttande tistelfjärilar och amiraler. 
Det svenska arbetet på Capri avses framgent mer inriktas på  olika specialprojekt (inklusive 
fjärilsflyttningen) än på traditionell  standardringmärkning.  Men de fåglar som fångas 
kommer naturligtvis att dokumenteras på normalt sätt.   För tillfället pågår en övergripande 
bearbetning av höstmaterialet (se artikel  i Vår Fågelvärld  8/2001), samt av en del tidigare 
specialprojekt, bl.a. orienteringsförsöken.     
 
Nigeria 
Huvudinsatsen under ”The Lake Chad Bird Migration Project” (se artiklar i Vår Fågelvärld 2 
och 5 1999, och 2 2001) ägde rum under våren 1999 och våren/hösten 2000, vid Tchadsjön i 
nordöstligaste Nigeria. Ett problem däruppe i den s.k.  Sahelzonen, vid sydranden av Sahara, 
är att vissa fåglar flyger värdshus förbi, särskilt på våren. Arter som härmsångare, 
trädgårdssångare, grönsångare, trädpiplärka och grå flugsnappare startar då nämligen sin 
trans-Sahara flyttning direkt från utgångslägen längre söderut, nere i de lummigare 
savannerna av s.k. Guinea-typ. Vill man studera dessa arters take-off på våren, och delvis 
även deras återkomst på hösten, måste man därför arbeta avsevärt söder om Tchadsjön. Vi  
(Christian Hjort & Ulf Ottosson) rekognoserade under hösten 2001 några tänkbara 
arbetsområden nere i Guinea-savannen, och fastnade för Jos-platån, ett område ca. 1000 m 
över havet. Det har både ett av Nigerias hälsosammaste klimat och en alldeles nyetablerad 
permanent ornitologisk fältstation, den första i Västafrika  - The A.P. Leventis Ornithological 
Research Institute. Ottenby avser att där framgent samarbeta med nigerianska University of 
Jos och med brittiska Oxford University, kring fågelflyttning, fågelspridda sjukdomar, mm. 
Rekognoseringen hösten 2001 skall nu följas upp genom fältarbete år 2002, inledningsvis 
under vårsträcket i april.  
Som en spin-off från Lake Chad-projektet, under vilket oväntat mycket rovfåglar inklusive ett 
par nya arter för Nigeria (stäppörn, berberfalk) noterades uppe i Sahelområdet, anställdes på 
nigerianska medel Rolf Gustafsson och William Velmala för att göra en fördjupad 
rovfågelsinventering däruppe under hösten 2001.  Denna genomfördes i november och bl.a. 
sågs som mest ca. 80 stäppörnar på en dag!  William har sedermera genomfört ett 
kompletterande besök under februari 2002, men mer om det i nästa årsrapport.   
 
 
Ekonomi 
För tredje året i rad blev fågelstationens ekonomiska bokslut positivt. Bidragande orsaker till 
detta var bl.a. icke budgeterade medel från de forskningsprojekt som utförts under säsongen 
samt fortsatt strama tyglar på utgiftssidan. Resultatet innebär att vi ytterligare kan betala av på 
det tidigare ackumulerade underskottet och fortsätter vi att driva verksamheten med 
återhållsamhet kan vi förhoppningsvis vara skuldfria inom överskådlig framtid. 



 
 
IT och data 
Det nya programmet för dataläggning av observationer (Henrik Dahl) tog ett stort steg framåt 
under året och personalen testkörde detta under hösten. Tanken är att alla observationer ska 
hamna i en databas (”kryssningen”) samt att systemet ska producera dokument för dagboken 
och hemsidan. Alla dokument skapas således utifrån samma datakälla. 
Under året korrekturläste personalen ringmärkningsdatabasen (månadssammanställningar) 
mot dagboken för åren 1956 – 1998. Ett mastodontarbete som tog åtskilliga timmar att 
genomföra. Arbetet ledde till att vi direkt kunde komplettera databasen med ett antal månader 
som hade missats i inmatningen. Ett stort antal skillnader noterades också. Arbetet kommer 
nu att fortsätta med analyser av felen. Där så är möjligt kommer ringmärkningsprotokollen nu 
att användas för att avgöra om siffran i databasen eller dagboken är rätt.  
Ringmärkningsdatabasen börjar så smått komma till användning vid stora och små projekt. 
Bland annat har gulsparvar, göktytor, ortolansparvar och skrattmåsar analyserats. 
Krysskorten från 1999-2001 datalades (Excel) av Armin Alm. Arbetet att konvertera Excel-
arken till Access databas återstår, men detta arbete är betydligt mindre än själva inmatningen. 
Sommaren begåvades med ett sjudundrande åskväder som tyvärr förstörde ISDN-router och 
en del annan nätverksutrustning.  
Till hemsidan lades ny information om hur ringmärkning går till och vilka fåglar man kan få 
se vid Ottenby. Daniel Bengtsson och Johan Eriksson stod för insatsen. 
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Massmedia 
Som vanligt figurerade Ottenby fågelstation vid ett flertal tillfällen i olika mediala 
sammanhang, bl.a. TV4, SVT, Sveriges Radio samt flera dagstidningar. 
 
 
Ottenbykommittén 
Ottenbykommittén är ansvarig för fågelstationens drift, forskning och budget. Som brukligt 
hölls flera möten under året på fågelstationen och i Lund. 
 
Kommittémedlemmar: 
Anders Hedenström (forskning, publiceringar)  
Arne Andersson (data)    
Björn Olsen (zoonosprojekt)   
Christian Hjort (sekreterare, utlandsverksamhet)  
Daniel Bengtsson (platschef 2001-2002)   
Dennis Hasselquist (ansökningar till stiftelser etc.)  
Dennis Kraft (ekonomi)    
Jonas Waldenström (personal, bibliotek, zoonosprojekt)  
Lars Eriksson (sponsorer, praktiska frågor)  
Lars Lindell     
Niclas Jonzén    
Richard Ottvall (reservat, inventeringar)   
Åke Lindström (ordförande)   
 
Ottenbykommittén tackar härmed alla berörda parter som bidragit till att driva verksamheten 
ytterligare ett steg framåt under det gångna året. Den positiva trenden fortsätter och vi ser med 
tillförsikt framemot 2002, vårt 57:e verksamhetsår. Ottenby fågelstation har en viktig uppgift 
att fylla, både för forskningen och det allmänna naturintresset. Vi hoppas och tror att vi även 
fortsättningsvis kommer att göra detta. 
 
 
Daniel Bengtsson, 
Platschef 2001-2002 
 
 
 


