FLYTTFÅGLAR PÅ OSTERSJON
AV

DR. IVAR HORTLING, HELSINGFORS

- Under en resa, som undertecknad gjorde med ångbåt från
Helsingfors till Lubeck 18. aug.-21. aug. 1923 och retur 29. sept.
-2. okt., gjorde jag regelbundet anteckningar rorande flyttfåglarna, som syntes ute på havet. Få.rden gick från Helsingfors
yttre vågen långs Finska Viken, fOrbi Dagerort over mot Gotland i SW riktning, vidare forbi Oland och vaster om Bornholm till Lubeck. Avresan från Helsingfors skedde Kl. 10 f.m.
vid WSW vind, mulen våderlek och + 12 ° C.
Forsta dagen - Helsingfors till Dagos bredd - syntes endast
2 st. piplårkor Anthus pratensis, sillmåsar Lanzs fuscus anda
till 40 st. åt gången, 2 fisktarnor Sterna hirundo, 2 fiskmåsar
Laras camzs, 1 grissla Cepphus grylle och ~ tordmular Alca torda;
det var allt. Foljande dag, den 19. Aug., vidtogo anteckningarna
kl. 8 f.m. oster om Gotlands nordspets. Vinden var ONO. Den
dagen sågos -- alltså under Gotlands och Olands bredd - åter
sillmåsar Larus fuscus, h.Ogst 20 åt gången, 2 st. fiskmåsar Laras
carws, 1 ung skrattmås Larus ridibundus (kl. 740 e. m.); vidare
1 gluttsnappa Totamzs glottis flygande vasterut på Gottlands
bredd kl. 9 f. 111.; 2 st. lommar Colymbus arcticzzs, 7 svårtor
Oedemia fusca, 1 st. pracka Mergus serrator, 1 st. + 3 Sterna
(sp ?), 2 st. ejdrar Somateria mollissinw, 12 storspovar NumenillS
arquata, 40 st. prutgass Anser torquatus, 1 ung tordmule Alca
tbrda. Tredje dagen - våster om Bornholm, Rugens bredd sågos vid stark våstvind, halvmulet, kl. 7 f. m.-9 e. m., 15 +
9 + 1 + 3 Sterna (sp.), 2 juvv. Lams ridibzmdus, 1 Svarttårna
Sterna nigra (kl. 8 e. 111.), 2 st. labbar, sannolikt Lestris parasitica,
1 Antlws, en liten flock ånder, några få sillmåsar ( också ungfåglar, tidigare mest gamla), 1 fiskmås, 1 Cepplws grylle, 6 st.
kårrsnåppor Tringa alpina. I Lubecks hamn syntes foljande
morgon kl. 1 /2 6 1 fiskmås, 1 dvårgmås Lanzs mimztus(?), skrattmåsar.
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Under hela resan hade jag sett 13 arter i 91 individ (forutom
måsarna). Sillmåsen synes forekomma koloni vis; de f6lja med
båteri 1-2 timmar, for att återvånde till sina stationsorter.
Talrikest voro de vid Helsingfors, Porkala, Odensholm, Gotland
och Oland samt Bornholm. I Mecklenburgska bukten f6ljde
inga måsar mer. I jamf6relse med sillmåsarna voro de andra
måsarna sparsamt f6retrådda: under hela vågen endast 5 fiskmåsar, vid Oland en skrattmås, vid Bornholm 2 unga skrattmåsar och vid inloppet till Liibeck flere. Jag hade sårskilt
gjort observationer angående den hojd, på vilken fåglarna flyga,
vidare riktningen, som de innehade, flygsått, måsarnas henlåge
o. s. v. Alla flogo mest ganska Jågt nere, så piplårkorna, svårtorna, lommarna, karrsnåpporna, delvis också· gassen alldeles
utmed vattenytan; gluttsnåppan något hogre, ca. 50 m, likaså
spovarna 20-30 m; labbarna och måsarna på våxlande hojd,
ej over 30 m. Gluttsnåppan flog åt WSW, svårtorna nastan rakt
soderut (flyttning eller strack ?), ejdrarna åt SW, storspovarna.
likaså, likaså en pracka. Ofta sågos sillmåsar vila på vågorna
långt ute på havet, så långt alt land inte syntes på något hålL
Prutgassen flogo åt SW; Anthus åt W (från Bornholm), likaså
labbarna. Från Warnemiinde flogo tårnor over viken åt NW.,
likaså kårrsnåpporna. Vad flygsåttet vidkommer, flogo prutgassen i lång rad, som stundom skot flyglarna framåt eller bildade oordnade grupper for att åter fortsåtta i lång rad snett
efter v~randra; spovarna flogo ej i triangel utan i sned linje,
stundom oordnat: deras låte var kui -kui-kuui; svårtorna flogo
i rad, kårrsnapporna Iikaså. Sillmåsarnas benlåge var vanligen
tryckt under stjarten, synliga, i ett fall indragna i fjadrarna, så
att de inte syntes alls; stundom ock hångande bakutstråckta
under stjårten. På Finska Viken hade jag fårutom måsar sett
endast 2 piplærkor, 1 grissla och 2 Alca torda; på Ostersjon
dåremot hela tiden fåglar, som flyttade i påtens fårdriktning
(SW), i sOdre delen av Ostersjon också åt W eller NW. Sannolikt flyga många fåglar från Finland tvårs over Finska Viken.
Nytt får mig var att prutgassen b6rja flyttningen så tidigt som
i augusti.

Återresan gick samma våg som nerresan. Avresan från Liibeck kl. 2 40 e. m. i sol och svag NW vind. Fråmst sågos ett ,
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hundratal skrattmåsar, på strånderna svarta kråkor (om unga
råkor eller Coruus comix corone ?), bland dem bastarder med
gråU inslag; bofinkar Fringilla coelebs 50 st. i flock på stranden;
1 sådesårla Motacilla alba; 1 Totanus g lottis; 4 st. ormvråkar
Buteo uulgaris ). 5 st. havstrutar Larus marinas, en och en; 4 st.
Larus canus ). 1 st. gråtrut Lanzs argentatus ). en bokoloni av
backsvalan Hirundo riparia; 10 st. tårnor Stema (sp ?) ungfåglar;
två flockar kustsnåppor Tringa canutus (?) om 60 st. vaije vid
Travemunde. Anmårkningsvårt att inga sillmåsar voro synliga.
Foljande dag, den 30. sept. (svag NW vind och mulet), vidtago anteckningarna kl. 7 f. m. SW om Bornholm. Då sågos
Anthus pratensis 3 + 3 lågt åt NW.; kl. 8 f. m. lommar enstaka
åt SW., en åt N.; 1 Anthus åt SW.; 1 JJ/fotacilla alba åt SW;
1
/29 4 st. gass åt SW; Antlms 2 + 6 + 7 + 4 åt SW; 1 Tringa
alpina åt W; 4 st. lommar lågt åt W. Vid 55 °30' lat., 14 °50
long. visar sig plåtsligt 1 sillmås; 2 st. svårtor; 3 lommar; 6 st.
sjoorrar Oedemia nigra lågt åt WSW; 1 sadesårla, 12 svårtor,
13 Anser torquatus, 1 Anthus, alla åt SW; 1 stare, Stumus uulgaris, i pårlskrud såtter sig på formasten och foljer en lång stund
med fartyget; 6 st. Anthus åt W; vinden tilltager, NW: 36 st.
Anser torquatus åt SW; 18 svårtor åt WNW. Alla dessa fåglar
hava tydligen kånning av svenska kusten. 1 + 1 lom; 2 Oedemia nigra åt W; 1 lom åt SW; 2 småfåglar åt W; 1 Anthus
åt W. Kl. 10 50 f. m. 7 st. Tringa alpina åt SW; 50 Anser
torquatus åt SW. Vind NW (2 Beauf.) 4 /5 mulet. Kl. 1 /2 2 på
dagen 3 sillmåsar (1 ung); 1 gråtrut ad.; 1 sillmås, juv.; 36
Anser torquatus åt W långs vattenytan; 1 Larus canus ad. åt
W + 1. Olands sydudde i norr kl. 2 55 • Kl. 3 30 e. m. 1 Larus
fizscus. Vinden mojnar av. 1 Sillmås juv. åt Oland; 3 Mota6 e. m. 1 sillmås + 3 unga; 1 La rus
cilla alba våsterut; kl.
canus ad. I skymningen 2 småfåglar ombord. Den 1. Okt. vind
N, går over till NW. Ganska lugnt kl. 6 15 f. m.: 5 st. lommar
åt SW; en flock ånder åt SW; 1 Anthus pratensis ombord; 1
Anthus våsterut; 1 skogsduva Columba oenas åt SW; 1 sådesårla ombord; 1 fisk mås; 3 svårtor åt S; 1 Anthus pratensis
ombord; 3 lommar åt SW; 2 Anthus pratensis ombord; 1 stenskvåtta· Saxicola oenanihe åt SW; 8 sillmåsar (3 unga) åt SW;
4 st. Larus canus långs vattenytan åt SW; 3 svårtor åt SW;
1 sillmås juv. åt SW; 4 lommar åt SW; 1 svårta åt NW; 1 lom
SW. KL 1/2 9 58° lat. 20° 30' long.: 1 sillmås + 20; kl. 9 b61ja
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sillmåsarna kretsa kring fartyget och fOlja det. 1 Anthas åt W,
10-1 m hogt. 3 svartor åt SO. Vinden går over till S. Sillmåsar kl. '9 45 -11 40 vaxlande mellan 1 och 9 st., dårav 2 ungfåglar; vinden friskar i: 2 lommar åt SSW; 1 fiskmås; kl. 1230
11 sillmåsar; 1 Laras argentatus juv; 1 lom SW; 20 sillmåsar:
Filsand (Osel) synes i SO; 1 grissla i overgångsdråkt; 14 ejder
(f; 1 lom. KL 1/2 3 sillmåsar som fOrr; 1 Anthas ombord, kommer flygende från NO, flyger åt N och f6rsvinner. Dagerort
synes i Oster; det borjar regna; måsar som forr; 1 lårka Alaada
aruensis kommer till skeppet och flyger osterut mot land; 1 + 2
lommar åt S; 1 lårka åt NO; 1 + 1 lom åt SW; 1 lårka soker
komma ombord i skymningen kl. 5 20 •
Den 2. okt. mulet och regntjocka kl. 1/2 5 f. m.: 1 småfågel
ombord; 1 mås (Gråhara utanf6r Helsingfors synes).; småfåglar
flyga åt S; 6 st. Laras canas ad. och juv.; 1 sillmås; 2 flog sjoorrar Oedemia nigra a 10 st.; 2 st. sjoorrar; i S. Hamnen i Helsingfors Lams canas ad. och juv., Laras fuscus ad. och juv., unga
gråtrutar.
På återresan Liibeck-Helsingfors sågos, f6rutom de talrika
sillmåsarna, f6rst skrattmåsar (nåra Liibeck), 5 st. havstrutar,
4 Lanzs carnzs, 1 Laras argentatus. På Hirden vidare norrut
unga skrattmåsar, inga havstrutar. Av fiskmås forekom ett par
vid Olands sydspets, fem nåra Gotland, 1 utanf6r Osel, 1 utanfor Dagerort vid Dago. Gråtruten var också sallsynt: 1 st.
nårmare Oland, 1 ungfågel utanfår Osel; slutligen ·i Helsingfors
hamn 5 st. Sillmåsarna voro åter talrikast: den fårsta visa de
sig norrom Bornholm, sedan kommo nya vid Oland, Gotland,
Filsand, Dagerort. Bland de måsar, som syntes under resan
Liibeck-Helsingfors funnos otvivelaktigt sådana, som voro stadde
på flyttning: de flogo målmedvetet åt W och SW utan att taga
minsta notis om ångbåten. Andra lågo på vågorna långt ute
på havet. Men det år uppenbart, att desse alla hade »landkjenning«.
Det visade sig, att många av våra finska fåglar flytta over Ostersjon i SW riktning, både småfåglar och stårre, enstaka och flockvis.
I allt sågos på återresan 21 arter (fårutom måsarna) i 538 exemplar. Bland dem småfåglar SS. sadesårla, bofink' Anthus
praten.sis, stare, stenskvåtta, lårka. H uvudsakligen var det angpiplårkor: Iatet det spetsiga ist-ist (tråpiplarkens lockton utdraget
sirrande, en gång tsrr). Om bofinksflocken jag såg nåra Liibeck
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vet man ju inte varifrån den hårstammade. Likaså vet man
inte, vilka vågar vadarflockarne (Tringa) kommit, om direkt
over Ostersjon eller långs kusterna. Lejonparten av flyttare
utgjordes av prutgåss, dårnåst lommar, svårtor, sjoorrar. Vi se
vidare att vadare ss. gluttsnåppan och kårrsnåppan fårdas långs
havet, ej endast långs kusterna. Prutgassen synas flytta ungefar
långs ångbåtsfarleden, de flyga visserligen också narmare kusterna, vilket ar kant och bl. a. jag upprepade gånger konstaterat
vid Porkala m. fl. stiillen. Man kan darfår saga, att hela Ostersjon år en stråkvag får prutgåss, sjoorrar, vadare, småfåglar.
Huvudfaktorn, huvuddrivfjådern får dessa flyttare ar flyttningsinstinkten, som driver dem åt W och SW (det återstår att utrona, om prutgassen fårdes gamla och unga tillsammåns, i vilket
fall flyttningen bottnar i tradition; eller de unga skilt fOr sig,
de gamla får sig), Orienteringen ar får dem en småsak. Från
400 m håjd overblickar en fågel en vidd av. 50 km åt alla håll,
alltså får den med stårsta Iatthet landkjenning på Finska Viken
och Ostersjon. Finska Viken ar på sitt bredaste stalle 125 km,
vanligen blott 50-100 km. Fågeln ser således med låtthet,
genom att hoja sig några hundra meter, vardera kusten. Då
den engång har sin kurs given, spelar det ingen roll får fågeln,
om den inte ser land.
Dess instinkt och sinnenas skarpa
- natursinne ville jag kalla det
driver den dock på ratt.
Avståndet från Gotland till ·Lettlands Ostersjokust ar ungefar
170 km. Inte heller på Ostersjon IOper fågeln fara att flyga
vilse alltfår lange, ~fårr an den åter har kursen klar for sig. På
en timme flyger en fågel i medeltal 5-10 mil, mycket snabbare
fåglar finnas ju ock. Vad betyder det får dem att orientera sig
på en sådan vattenpuss som Oster~jon?

Ångbåtsresor åro idealiska observationstillfållen. Det vore
av stor betydelse, om verkligt fågelkunniga personer gjorde regelbundna anteckningar over sine iakttagelser ute på havet, då sådant blott kan ske. Det skulle i hog grad bidraga till att oka
vårt vetande om flyttfåglarnes intressanta liv.

