Nyhetsbrev från Ottenby fågelstation

Nytt från udden
Hej vänner! Här kommer årets andra nyhetsbrev från Ottenby fågelstation! Turistleden börjar glesna och ängshökar, trädpiplärkor och flugsnappare är i full gång med höstflyttningen. Till dig som
hittade nyhetsbrevet på nätet - besök oss på adressen www.ottenby.se och registrera dig som prenumerant så får du kommande nyhetsbrev direkt till din e-post. Väl mött i markerna önskar vi på
fågelstationen!

Strandängsinventeringen 2011
Text: Gabriel Norevik

Årets strandängsinventering
gav resultat som över lag är
jämförbara med de senaste
årens observationer. Strandskatan utmärker sig med en
distinkt bottennotering med
elva konstaterade häckningar.
Samtidigt sågs många individer inom området som inte
tycktes gå till häckning vilket
talar för att årets numerär snarare handlar om en tillfällig
svacka. Ogynnsamt väder under början av säsongen gjorde
att flera arter kom igång sent
med häckningen och t.ex.
strandskatan syntes knappt till
på ängarna vid det första inventeringsbesöket. Bland övriga vadare fanns, trots trög
start, flera vinnare och arter
som kärrsnäppa, rödspov och
tofsvipa uppvisade förhållandevis stabila eller positiva
resultat. Både kärrsnäppe- och
tofsvipeungar har kunnat ses i
området under sommaren.
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 har öppet under hösten (t.o.m.
6 november) dagligen 11:0016:00.
UR HÖSTENS PROGRAM:

17 sept - Rovfåglar i luften! Vilka
arter seglar över lunden idag?
Guidad exkursion.
Nykläckt rödspov på Schäferiängarna.

Glädjande var även observationerna av tre brushonor på
Schäferiängarna. Arten, som för
en tynande tillvaro på Öland, är
inte längre regelbunden som
häckfågel i Ottenby. Områdets
egna svartbenta strandpiparhane lyckades åter charma en

dam och paret som slog ner
bopålarna längs fyrvägen
gladde många fågelskådare
under försommaren. Tyvärr
lyckades de inte heller denna
gång att få några ungar på
vingarna. Men skam den som
ger sig....

Text: Stina Andersson

Fänget besöks en gång per
dag och förutom processning
av de fåglar som fångats så
betar vi med nytt vete i anslutning till fällans ingångar.

Ottenby fågelstation

naturum Ottenby

Nya krafttag i andfänget
Den 1 augusti återupptogs
provtagningen av änder i andfänget i Norrvik. Proverna tas
för forskningändamål åt Linnéuniversitetet i Kalmar och analyseras bland annat för olika
typer av influensavirus. Andfänget har varit i bruk även
under våren och sommaren,
men då bara för ringmärkning.

Årgång 3 — augusti 2011

Fram till skrivande stund har
under året fångats och ringmärkts 311 fåglar av nio arter.
Gräsand och gravand är alltid
vanligast, och den 11 juni ringmärktes 48 gräsänder vilket är
vårrekord för andfänget. Höstfångsten fram till dags dato har
varit ganska sparsam.
Den senaste tiden har i stort
sett dagligen givit någon eller
några krickor i fänget. Totalt
har knappt 3.000 krickor ringmärkts här, och dessa har givit
drygt 500 återfynd. Den förhål-

landevis höga andelen återfynd beror på att arten jagas i
de flesta europeiska länder.
Krickorna som passerar oss
har sitt huvudsakliga utbredningsområde i Finland och
västligaste Ryssland, och övervintring sker främst i Frankrike, Benelux-länderna samt på
Brittiska öarna, men enstaka
fynd finns också från t.ex. Marocko och Algeriet i Nordafrika.

MISSA HELLER INTE:

30 sept - Konstnatt, fladdermöss
och ugglor! Följ med och leta
efter nattens djur i fyrskenet!
Guidad exkursion.
För mer info, se:
www.ottenby.se
Sveriges Ornitologiska Förening

 är en riksomfattande förening
för fågelintresserade, fågelskydd och fågelforskning
 har ca 15.000 medlemmar över
hela landet
 är den svenska länken i världens största fågelskyddsorganisation, BirdLife International
 ger ut tidskrifterna Vår Fågelvärld, Fågelvännen samt Ornis
Svecica
 driver Naturbokhandeln där du
kan handla böcker och kikare
ur ett av landets största urval
 tar dig runt i världen med resebyrån AviFauna

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!
www.sofnet.org
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Häckande citronärlor!
Text: Marcus Danielsson

Under sommaren har Ottenbyområdet
varit skådeplats för ett familjedrama av det
mer intrikata slaget! I mitten av maj upptäcktes nämligen ett citronärlepar på ängarna öster om fågelstationen. Inledningsvis
verkade familjelyckan blomstra då hanen
sågs sjunga för fulla muggar inför honan
och vi trodde alla att Ottenbyområdets
första häckning av citronärla skulle bli av.
Honan verkade mycket imponerad av
hanens försök, men efter ett par dagar dök
ytterligare en friare upp! Denna gång en
gulärlehane som visade upp sina finaste
sidor för honan. Intresset för citronärlehanen försvann då helt, och honan ägnade all
tid åt den nyvunna partnern. Detta fick
citronhanen att tappa lusten - han försvann
och sågs aldrig igen. Efter detta tog det
inte lång tid innan det omaka paret sågs
samla bomaterial, och så förflöt dagarna
under några veckor. En tid senare lokaliserades boet och vi kunde då konstatera att
paret lagt fyra ägg. Tre av äggen kläcktes

aldrig, men en unge samt honan ringmärktes i mitten av juni.
Vi förmodar att det är gulärlehanen som
är fadern till ungen (som då skulle vara en
hybrid). Men å andra sidan är det vanligt
förekommande med olika fäder till olika
ägg inom samma kull, och teoretiskt sett
skulle det kunna varit citronärlehanen som
gjorde sitt och sedan försvann vidare på
andra äventyr ute i europa.
Som om inte detta vore nog så tätnade
mystiken än mer när gulärlehanen en dag
sågs flyga iväg över ängarna tillsammans
med ytterligare(!) en citronärlehona med
mat i näbben. Också denna hona ringmärktes senare under sommaren, men vi
känner inte till om fler hybridungar kom på
vingarna.
Citronärlan är en sällsynt art i sverige
och har sitt huvudsakliga utbredningsområde öster om oss, främst i Ryssland. Under Ren citronärla eller hybrid citron x gulärla? Vi
gissar på det sistnämnda.
senare år har en expansion västerut skett.

Byggnationer i området
Under sensommaren har Länsstyrelsen
inlett arbetet med det nya fågeltornet vid
Södra lundsjön. Det gamla tornet har rivits,
och det nya planeras vara uppfört i mitten
av oktober. Den nya konstruktionen kommer att bli något högre än den gamla men
framför allt betydligt rymligare! Vidare
kommer trappan att vara separerad från
den övriga konstruktionen vilket innebär
att användandet av tubkikare underlättas
då man slipper mycket av skakningarna.
Under hösten kommer också en hel del

renoveringsarbeten att utföras i fyrbyn
nere på Ölands södra udde. Det handlar i
mångt och mycket om invändiga upprustningar, men bl.a. naturum och matsäcksstugan kommer också att målas om exteriört. En byggbarack samt container kommer att ställas upp i anslutning till f.d. helikopterplattan. Under tiden kan berörda
platser upplevas lite stökiga, och vi ber om
överseende med detta.
Fyrbyn fräschas upp under hösten.

Värdefulla bidrag
Fågelstationen har under sommaren erhållit två betydelsefulla ekonomiska bidrag
och vi vill här ta tillfället i akt att framföra
vår tacksamhet.
Djurskyddet Kronoberg (regionalavdelning till Djurskyddet Sverige) besökte oss
under en mycket trevlig och solig dag i
maj. Gemensamt tittade vi lite närmre på
ringmärkningsverksamheten och vi tog
också en promenad i reservatet bland fåglar, orkidéer, fjärilar och annat. Organisationen beslutade under sommaren att stöd-

ja fågelstationens miljöövervakande arbete
med ett bidrag om 10.000 kr.
Ett andra bidrag inkom från en privatperson i stockholmstrakten som donerade
50.000 kr till fågelstationens verksamhet.
Bidrag som dessa betyder mycket för
fågelstationen och det långsiktiga arbetet.
Våra varmaste tack!

De fina bidragen kommer fågellivet till godo!
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Sommar i fångsten
Text: Christoffer Magnusson

Som brukligt inleddes sommarens vadarfångst i mitten av juli. Fåglarna fångas
längs stränderna runt Ölands södra udde
genom att vi där placerar ut fångstburar på
tångbankarna. Vadarna födosöker i stora
flockar på tången och går in i burarna som
är uppbyggda i sektioner med smala
ingångar - ungefär som en fiskmjärde.
2011 kommer inte att gå till historien som
den bästa säsongen. Det genomsnittliga
antalet ringmärkta individer (t.o.m. 21 augusti) år 2000 till 2010 ligger på 3.109 fåglar, och i år har motsvarande fångst endast
givit 1.352 fåglar.
De flesta arter som fångas i vadarburarna
visar i år resultat som ligger under medelvärdet. Större strandpipare ligger på 32 i
år och medelvärdet 84. Spovsnäppa, kärrsnäppa och rödbena visar liknande siffror
med 9/64, 734/2152 och 21/69. Drillsnäp-

pan ligger lite under med 79/87 medan
grönbenan har fångats i betydligt högre
antal än vanlig, 223/118.
Trots årets låga summor har vi fångat
flera av de normalt fåtaliga arterna som
mindre strandpipare (1), småsnäppa (1),
mosnäppa (8), myrsnäppa (2), ängspiplärka (9), och citronärla (2). Ängspiplärka
fångas med i genomsnitt fyra ex per år i
burarna, så årets fångst är relativt god.
I slutet av juli hade vi tre dagar med över
100 fåglar i vadarfångsten. Bäst var den
30:e juli med 294 ringmärkta fåglar, varav
268 kärrsnäppor. Kärrsnäppan är den art
som dominerar i Ottenbys vadarfångst, och
över 150.000 individer har ringmärkts genom åren.
Spovsnäppa - färre än genomsnittligt fångades under sommaren.

Ölands första ökenvarfågel
Den 11 juli upptäcktes en avvikande varfågel på Bondängen i den nordöstra delen av
Ottenbyområdet. Efter närmare studier
stod det klart att det rörde sig om en ökenvarfågel av rasen pallidirostris med utbredning i Centralasien. Bondängen är rik på
gräshoppor, vårtbitare m.m., och fågeln
valde att stanna på platsen under hela sommaren för att där genomföra sin kompletta
ruggning.
I syfte att dokumentera fyndet och ruggningsförloppet fångades fågeln in den 16
augusti. Som synes på bilden var fågeln i
kraftig ruggning med bl.a. nyligen fällda

stjärtpennor och snart utvuxen hand.
Fågeln bestämdes till 2k (född i fjol) med
ledning av fyra kvarvarande juvenila armpennor och två yttre handpennor samt
alula. Vidare talar den ljusa tygelteckningen för hona.
Detta var Ottenbys och Ölands första
fynd av arten, och sedan tidigare finns tio
fynd i landet. Ökenvarfågeln är mycket
nära släkt med vår egen varfågel som
häckar i landets nordligare delar, och
varfågelformernas släktskap är komplicerat och omtvistat.

Sommarens långstannare - ökenvarfågel

Sländsommar
Text: Gabriel Norevik

Fågelstationens helgolandsfällor är inte
bara effektiva redskap för fångst av fåglar
utan har också visat sig vara fina uppsamlingsplatser för diverse insekter. Under
sommaren har djur (som förr endast hjälptes ut ur fällorna) noteras med art och antal
på en daglig basis. Detta för att försöka
följa förekomsten av de arter som rör sig
genom trädgården samt att lära oss om
dem.
Den migrerande amiralfjärilen som ofta
syns i mängder i fyrträdgården sticker ut
med dagssummor över 100-strecket medan övriga arter förekommer i mer
beskedliga numerär i protokollen. Uppre-

pade varmluftsinflöden från sydsektorn
bidrog sannolikt till sommarens udda inslag av trollsländor i undersökningen.
Vandrande smaragdflickslända och vandrande ängstrollslända är som namnen indikerar arter från Centraleuropa som vissa år
ger sig ut på massvandringar. Båda är
dock ovanliga i Norden och den enda
gången den förra setts i Sverige var 1963 i
Skåne. Två andra arter som förekom bland
observationerna var mindre kejsartrollslända och blå mosaiktrollslända. De båda
har under senare år utvidgat sina utbredningsområden norrut och sågs så sent som
förra året för första gången i Sverige.

Vandrande smaragdflickslända. Detta var
andra fyndet för landet, men ytterligare
exemplar hittades senare under sommaren!
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Vi jobbar i höst
Text: Linus Hedh

Personalen som jobbar på Ottenby fågelstation under hösten 2011 heter som följer:
Övre raden från vänster: Mårten Svensson (Kastlösa) assistent, Christopher Magnusson (Falköping) ringmärkare, Linus
Hedh (Mörbylånga) ringmärkare.
Mellersta raden från vänster: Ida Hansson
(Huskvarna) assistent, Marcus Danielsson
(Borensberg) ringmärkningsansvarig, Josefina Pehrson (Kungälv) assistent, Stina
Andersson (Lindesberg) andfängare.
Nedre raden från vänster: Lovisa Hansson
(Huskvarna) assistent samt Johan Frölinghaus (Varberg) ringmärkare.
Saknas på bilden gör Frida Johnsson
(Västerås) andfängare, Göran Andersson
(Södra Möckleby) sträckräknare/guide
samt stationschef Magnus Hellström.

Sveriges Ornitologiska Förening

Ottenby fågelstation

SOF är en obunden och riksomfattande förening för främjande av
fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. SOF är den svenska
grenen i BirdLife International som arbetar med fågelskydd i hela
världen. SOF driver Ottenby fågelstation, Naturbokhandeln och
naturresebyrån AviFauna.

Verksamheten startades 1946 och styrs av SOF:s Ottenbykommitté. Över en miljon fåglar har ringmärkts och därigenom bidragit
till den samlade kunskapen om vår fågelfauna.

VILL DU BLI MEDLEM? Kontakta oss!
Stenhusa gård, Stenåsa
380 62 Mörbylånga
Tel: 0485-444 40
medlem@sofnet.org
www.sofnet.org

Bidrag till verksamheten?
Ottenby fågelstations arbete baseras på ideella arbetsinsatser,
ofta från ungdomar som här får chansen att utvecklas och ta ansvar. Praktiska, materiella och ekonomiska bidrag liksom tips på
lämpliga sponsorer m.m. betyder mycket för oss och emottages
med stor tacksamhet!
Vill du, ditt företag eller kanske någon du känner lämna ett bidrag till verksamheten? Tag kontakt med stationschefen, eller
använd: Pg 1994 99-5. Ange ”Ottenby fågelstation”.

Vid Ottenby fågelstation bedrivs en omfattande och bred
fågelforskning. Verksamhetsfältet inkluderar bl.a. fågelflyttningens gåtor, övervakning av populationsförändringar samt fåglarnas betydelse som reservoar för influensvirus. Till detta kommer
en omfattande uppdragsforskning och materialinsamling åt externa institutioner.
Vill du besöka fågelstationen och se mer av vår verksamhet?
Vi guidar besökande turister och skolklasser under vår, sommar
och höst. Mer information hittar du på vår hemsida, eller kontakta oss enligt nedan. VÄLKOMMEN!

Ottenby fågelstation
Ottenby 401
386 64 Degerhamn
Tel: 0485-66 10 93
ottenby@ottenby.se
www.ottenby.se

