
Flyttfåglarnas antal och den föränderliga miljön*

Chrtstian Hjort & Jan Pettersson

Vad kan ringmtirkningssiffror från öland söga oss om effekterna
av torkan i Afrika, eller av tindrade skogsbrulcsförhållanden i Nor-
den? Ottenby fågelstations över 40 år långa serie av mrirksiffror ger
oss en inblick i hur bestånden av olika fågelarter varierar. Yissa
ökar eller minskar teimligen oavbrutet, ofta beroende på hur mrinni-
skan på ett eller annat s(in påverkar deras hdckningsmiljöer. And-
ras anlal varierar mer eller mindre rytmiskt, synbarligen i takt med
klimalets vdxlingar.

Biosfären är ytterligt dynamisk, och några
"normala" populationsstorlekar för sär-
skilda arter eller områden existerar knap-
past. Mer eller mindre dramatiska
förskjutningar i antal och utbredning hos
fåglar och andra organismer pågår hela ti-
den - som ett omedelbart resultat av för-
ändringar i deras livsmiljöer eller, på lire
längre sikt, som ett resultat av genetiska
anpassningar hos arterna. Ser vi till fåglar-
nas livsmiljöer kan det vara naturliga, t ex
klimatiska variationer, som ligger bakom
upp- och nedgångarna. Men allt oftare är
det dock av människan förorsakade miljö-
f<irändringar som är den bakomliggande
orsaken. Vi skall i det följande belysa po-
pulationsutvecklingen hos några fågelar-
ter, som den speglas av fångstsiffrorna vid
Ottenby fågelstation, och spekulera över
vad som kan ligga bakom förändringarna.

Hur måter man variationerna
Den troligtvis mest kända metoden att stu-
dera numerära f<irändringar hos fågelpo-
pulationer är olika former av häckfågelin-
venteringar. Dessa kan ske antingen som
sökande efter enskilt par av olika (oftast
större) fåglar, t ex i hela landet, eller som
totalinventeringar av sårskilt intressanta
områden, såsom blivande naturreservat.
Men man inventerar också provytor och
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taxeringslinjer spridda mer eller mindre
jämnt över en region eller över hela landet,
i akt och mening att känna av fågelfaunan
som helhet inom förhoppningsvis repre-
sentativa områden. Återkommande inven-
teringar av provytorna och taxeringslinjer-
na under en följd av år ger då en bild av hur
fågelfaunans artsammansättning och fåg-
larnas antal varierar. Sådan verksamhet
bedrivs i dag inom den av Naturvårdsver-
ket finansierade "Svenska Häckfågeltaxe-
ringen".

En annan metod att få grepp om föränd-
ringarna i fågelvärlden är att visuellt råkna
förbiflygande flyttfåglar. Då vet man vis-
serligen in& exakt varifrån de kommer
(ringmärkriirrgsresultaten har dock lärt oss

mycket), men å andra sidan "provtar" man
ett mycket stort område och ett stort antal
arter, representerande ett stort antal miljö-
typer och näringskedjor. Mest kända i våra
dagar är väl sträckfågelräkningarna vid
Falsterbo, som med några avbrott bedrivits
sedan 1940-talet. Särskilt antalsförändring-
arna hos vissa rovfåglar, t ex nedgången
hos pilgrimsfalken och uppgången på sena-
re år hos gladan, har här belysts mycket
vä|. Liknande observationer bedrevs
1947 -1956 på Ölands södra udde och, sär-
skilt inriktat på sjöfågel, mellan 1958-
1972 i Kalmarsund.
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Förändringar i antalet flyttfåglar av olika
arter kan emellertid också studeras genom

att granska variationerna i antalet exentp-
lar som fångas för ringmärkning vid våra
fågelstationer, eller genom att på samma
sätt analysera ringmärkningssiffrorna för
landet som helhet. Det finns numera, inom
såväl som utom Sverige, ett ganska stort
antal exempel på användning av ringmärk-
ningssiffror för detta åndamål (t ex 5 n tt' tr'

7. lr. ll. 15. r.10. 16. r7).

Ringmärkningen vid Ottenby fågelsta-
tion på Olands södra udde inleddes 1946

och har sedan dess fortsatt oavbrutet.
Fångstserien därifrån är med sina över 40

år oss veterligen den längsta i världen. Vis-
serligen har inte fångsten skett på exakt
samma sätt hela denna tid och vegetatio-
nen i fångstträdgården har också ändrat
sig. Men fångsten har alltid ågt rum inom
samma välavgränsade område. som så att
säga har avfångats maximalt, och sedan i
början på 70-talet är både fångst och
fångstmiljö helt standardiserade.

Att materialet sett över en längre pe-
riod, verkligen speglar ett vidare skeende
och inte bara verksamheten på platsen, el-
ler vädret under fångstperioden (vilket för
enskilda år kan ha stor betydelse för anta-
let fångade fåglar, och för varifrån de kom-
mer - t ex'), indikeras tydligt av relatio-
nerna mellan positiva och negativa varia-
tioner hos olika grupper av arter. Det loka-
la vådret kan också i stor utsträckning sor-
teras bort genom att t ex använda rullande
femårsmedelvärden för fångstsiffrorna.
Detta, plus det faktum att de långsiktiga
trender vi iakttager mestadels stämmer väl
överens med vad oberoende källor visar,
gör att man kan betrakta Ottenbys långa
fångstserie som ett unikt dokument över
förändringarna hos fågelfaunan i norra
Östersjöområdet. Häckningsområdet för
de fåglar som passerar södra Oland, sär-

skilt på hösten, sträcker sig nämligen långt
in i Sovjetunionen (figur 2).

Fångstsiffrorna visar långsiktiga rytmis-
ka förändringar hos en del arter, utprägla-
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Figur l. Ölands södra udde med Långe Jan,
fyrsamhället och Ottenby fågelstation.
I trädgårdarna här ute har rastande
tlyttfåglar ringmärkts sedan 1946.
Fångstsiffrorna varierar mellan
l0 tX)0-20 000 per år. Var häcknings-
områdena och vinterkvarteren ligger.
samt hur sträcket förlöper, får man
veta genom återfynd och kontroller av
de märkta fåglarna. Hur arternas antal
varierar kan man följa via fångstsiffror-

å4.
"-Tbe southernmost point of the island
Öland, southeast Sweden, wilh the
Iighthouse and Ottenby Bird Observa-
tory. Trapping has taken place here sin-
ce 1946, with l0 000-20 000 birds ring-
ed per year, and the ringing figures tell
us a lot about how the size of different
bird populations fluctuate.

de positiva eller negativa trender hos and-
ra. Dessa förändringar är alltid underlagra-
de av mer eller mindre stora mellanårsva-
riationer - vilka vi här dock i stor utsträck-
ning kringgår genom att använda rullande
femårsmedelvärden.



Frsur l. llCchningsområden, samt sträckvägar lrr()t vintcrkvarteren för huvuddclcn ar dc ttittirrgar' s()nl flytlar förbi Öland. Det mörkir rrnrradet markerar varifrån huvudmassan kt;mmer,
ljusarc grått vislr mer perilbra rckrvlcringsomrirden. Fåglarna fllttar ju mestatlcls pii
ganska bred front, snarare än längs srirskilda korridorer. så pilarna anger bara huvudrikt-
ningarna.

Ilrrt'ding areas cnd approximcte niHru!i()tt routes for the majoritv of posserines pus.tiug
()ttenhv. The dark shaded area indi<utt'.s lrom where the bulk of these tnigrurts ctnne, tlrc
Iithter shade shows more peripheral re<ruitntent areas.

Expansion eller tillbakagång
Ser man alltså förbi mellanårsvariationer-
na förekommer hos vissa arter bestående,
långsiktiga positiva eller negativa trender.
Figur 3 ger några exempel på detta. Näk-
tergalen och rosenfinken har oavbrutet
ökat i arrtal sedan 1940- respektive 1950-
talet. Den utveckling vi följt via fångstsiff-
rorna på Ottenby motsvaras helt av vad

som samtidigt iakttagits i övriga delar av
landet, där båda arterna expanderat såväl
geografiskt som antalsmässigt. De grund-
läggande orsakerna till denna utveckling
får tills vidare anses oklara, men båda ar-
terna har otvivelaktigt gynnats av den till-
tagande frirbuskningen av landskapet.

Staren och gulärlan har, sett i det längre
perspektivet, minskat stadigt under många
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Figur 3. Fångstdiagram från Ottenby för näktergal och rosenfink, vilka mer eller mindre oavbrutet
ökat sedan omkring i950, för stare, gulärla och nattskärra vilka minskat i antal under
samma tid, samt för trädpiplärkan som ökade till 1981 men därefter minskat. För att
poängtera de långsiktiga förändringarna och för att kurvorna inte skall bli alltför oroliga på
grund av de ofta stora mellanårsvariationerna, presenteras materialet hår (och på övriga
diagram ) som rullande femårsmedelvärden. För samtliga arter utom staren och nattskärran
har höstsiffrorna (juli-november) använts. Då är fågelmängden större (med alla ungfåg-
larna) och då koncentrerar också ledlinjerna dem mot Ölands södra udde, så an vaderbå-
roendet sannolikt blir mindre än på våren. För staren används vårsiffrorna (mars-juni)
eftersom dess höstsiffror inkluderar en stor mängd fåglar fångade i vadarfäilorna iangs
stränderna - en fångst som starkl påverkas av vattenståndet. Nattskärran fångas i prakti-
ken bara på våren.

Ringing-figure diagrams from Ouenby for Thnuh Nightingale (niiktergal/Luscinia luscinia)
and Common Rosefinch (rosenfinklCarpodacus erythrinus), which have increased in num-
bers more or less conlinuously since lhe 1950:s, and for the Starling (starelsturnus vulgaris),
Yellow lYagtail (gulörlalMotacilla flava) and Nightjar (nauskdrralCaprimulgus euripeus)
which have decreased during the same period. The Tree Pipit (trddpiplörkalAithus fti;ialis)
increased until 1981, but have decreased since then. Numbers here (and in all other diagrams)
are expressed as running five-year means, and for all species except the Starling and Nightjar
the autumn figures (July-November) have been used.

These are probably less weather-dependent than the spring figures, but as the Starling's
autumn figures are influenced by catches made in wadertraps, seraitivi to ihanges in water
level, the spring figures are used for that species. The Nightjar is practicalty only trapped in
spring. The increase of Thrush Nightingale and Rosefnch may partly have to do with the
increase of bush vegetation on abandoned farm land. The initiai inciease of the Tree Pipit
may have depended both on decreasing forest-grazing by farm animals and increasing
forest-fragmentation due to changing forestry practices - but the recent decline is unexplai-
ned. Both the Starling and the Yellow Wagtail (rhe sourhern flava subspecies) are disfaviured
by the decline in area of well grazed meadows; connected with changing farming practice. In
the north the Starling may also be hit by the climatic deterioration siiceiie early i960:s. Why
the Nightjar has decreased we do not know - bur changing forestry pracrices in the breediig
areas, or pesticides in the wintering areas are poxible explanalions.

Näktergalen
uppvisarenligt
Ottenby fågelsta-
tions märksiffror
en stadigt uppåt-
gående trend.
Foto; Margrethe
Bink.
Thrush
Nightingale.
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lir. Troligen är detta till stor del en följd av
att de välbetade ängsmarkernas areal oav-
brutet minskar i det moderna jordbruks-
landskapet. Dessa ängar är häckningsbio-
top för huvuddelen av de syd- och mellan-
svenska gulärlorna' och den miljö i vilken
staren helst söker sin föda, bl a harkranks-
larver:'. När stararna, i brist på betesäng-
ar. tvingas söka sin föda på modernt bruka-
de fält påverkas de av de där använda jord-
bruksgifterna, vilket på olika vis sätter ned
häckningsframgången, dvs produktionen
av nva starar. Men åtminstone de nord-
skandinaviska stararna kan också ha på-
verkats av de senaste decenniernas relativa

klimatförsiimring - de expanderade ju
norrul. långt in i fjälldalarna. under "vär-
meböljan" i seklets första hälft.

Trädpiplärkan är ett kapitel for sig. Den
mest sannolika förklaringen till dess lång-
variga uppgång är att den gynnats både av
upphörande skogsbete (som markhäckare
är den känslig för betande djur, samt i viss
grad beroende av skyddande markvegeta-
tion) och av de många öppna hyggen med
långa kantzoner som det moderna skogs-
bruket producerar (t ex,). Det distinkta,
negativa trendbrottet kring 1980 är emel-
lertid än så länge ett mysterium.
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Figur 4. Fångstdiagram för koltrast, gärdsmyg, rödhakc och gulsparv. vilka alla huvudsakligen
övervintrar i Västeuropa och vars vinteröverlevnad i stor utslräckning styrs av vädret där.
Den tjockaste kurvan visar januari-februari-medeltemperaturen, som en approximation
av vintervädret, och är baserad på data från England. Belgien. Västtyskland och Frankrike.
Gulsparvkurvan fram till mitten av 1960-talet skiljer sig genom sin negativa trend från de

andra, något vi tolkal som beroende av kvicksilvcrfijrgiftning via tretningsmedel fram till
tgffi.

Ringing-ftgure diagrams for Blackbird (koltrasrlTurdus merula). Wren (grirdsmyglTroglo-
dytes troglodytes), Robin (rödhakelErithacus rubecula) and Yellowhammer (gulsparv/Em-
beriza citrinella). All winter in western Europe antl their winter survival depends on the
rr)eother there. The thick curve indicates the January-February mean remperalures (dala

from UK, Belgium, France and West Cermanv), as ur upproximation of the winter weather.
The Yellowhammer curve to the mid 1960:s differ lrom rhe others in its generally negative
trend - which is interpreted as an effect of poisoning through alkyl-mercury seed-dressing
compounds, until these were banished in Sweden in 1966.
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Att gulsparven drabba-
dcs hårt av det kvicksil-
vc-rbctade utsädet under
1950- och 1960-talet,
framgår av Ottenby få-
gelstations ringmärk. . ..

ningsmaterial.
Foto: Björn-Eyvind
Swahn/N.
Yellowhammer.

Kallvintrar
För vissa arter är de långsiktiga antalsför-
åndringarna rytmiska, snarare än linjära
eller exponentiella. Denna rytmik är ofta
snarlik den hos klimatet, och då i stor ut-
sträckning klimatet i vinterkvarteren. Vin-
tern är nämligen sannolikt avsevärt mer av

flaskhals än sommaren och det är t ex väl-
känt att numerären hos de arter som över-
vintrar i särskilt Nordvästeuropa i stor ut-
sträckning styrs av vintervädret här. Något
förenklat kan man säga att de överlever.
alternativt svälter eller fryser ihjäl i takt
med vinterns mildhet eller hårdhet. Figur 4
illustrerar antalsvariationerna hos några
Västeuropaövervintrare av lite olika stor-
lek - från koltrasten ner till gärdsmygen.
Kurvan för j anuari - februaritemperaturen
i området får antyda hur vintervädret va-
rierat -' och även om samstämmigheten
ingalunda är total (det kan t ex forekomma
förödande kalluftsinbrott även under de-

cember och mars. och ibland drabbas bara
de norra delarna av övervintringsområdet
av kyla), så är den tankeväckande nog.
Varför stalens antal (figur 3) inte varierar
på sammqiä"tt, den tillbringar ju också vin-
tern i Västeuropa, kan vi emellertid ännu
inte förklara.

Saheltorkan
Ett utmärkt exempel på hur en klimatför-
ändring påverkat flyttfågelpopulationers
storlek finner vi i Sahel-zonen, halvöknar-
na och torrsavannerna omedelbart söder
om Sahara i Afrika. Sahel är ett viktigt
område för de flesta trans-Sahara flyttare.
Där kan de s a s äta upp sig igen, dvs lägga
på fett efter passagen av öknen på hösten,
och före ökenpassagen på våren. Området
är naturligtvis allra viktigast för dem som,
likt törnsångaren och rödstjärten, i ganska
stor utsträckning tillbringar hela vintern
där. Den akuta torka som mer eller mindre
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kontinuerligt plågat dessa delar av Afrika
sedan slutet på 1960-talet har också mycket
riktigt satt tydliga spår hos fåglarna. Allra
först uppmärksammades det hela genom
en dramatisk nedgång i törnsångarpopula-
tionerna i Västeuropa mellan 1968-19693'
23 rr, men senare har man kunnat iakttaga
torkans effekter hos en mängd arter vilka
är beroende av Sahel-zonen som vinter-
kvarter eller rastområde - från olika häg-
rar och änder till backsvalor.

Figur 5 visar Ottenbys fångstsiffror för
tre trans-Sahara flyttare, samt ett diagram
över nederbörden i Sahel * vilken reglerar
näringstillgången där. Törnsångaren och
rödstjärten övervintrar som sagt var i
ganska stor utsträckning i själva Sahel-zo-
nen, och de har aldrig riktigt hämtat sig
från initialchocken i slutet av 1960-talet.
Lövsångaren däremot, som övervintrar
längre söderut i fuktigare områden och
bara utnyttjar Sahel som rastområde under
flyttningen, har återhämtat sig. Dess kurva
följer ganska väl den svagt positiva trenden
hos Sahelnederbörden sedan trendbrottet i
början av 1970-talet.

När man studerar kurvorna på figur 5

slås man emellertid av att följsamheten
mellan klimatet (nederbörden) och fåglar-
nas antal bara gäller från omkring 1967 och
framåt. Varför det då? En möjlig förkla-
ring'e, är att under fuktigare perioder som
på 1950- och början av 1960-talet, hålls an-
talet palaearktiska (nordliga) övervintrare
i Sahel nere genom konkurrens från in-
hemska afrikanska arter. Dessa kan då, på
grund av ökad näringstillgång, expandera
norrut. Med vikande nederbördssiffror
tvingas de emellertid återigen utrymma
området, som då låmnas åt de mer toleran-
ta, ofta mindre specialiserade palaearktis-
ka vintergästerna. Dessa kan då i sin tur
expandera -. men bara tills torkan nått ett
visst tröskelvärde. Därefter går det nedåt
för dem också och deras antal kommer då
att ganska känsligt variera med föränd-
ringarna i (den låga) nederbörden. Om
denna teori är korrekt vet vi väl emellertid
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Rödstjärten övervintrar i ganska stor utsträck-
ning i Sahel-zonen söder om Sahara.
Foto: Jan Elmelid.
Redstart.

dessvåite först någon gång in på 1990-ta-
let, kring nästa'nederbördsmaxima.

Hursomhelst, just nu ser det ut som om
regnen äntligen börjat nå upp till Sahel-
zonen igen och mycket riktigt har fångst-
siffrorna för törnsångare, rödstjärt och löv-
sångare ökat ganska ordentligt 1988 och
1989. Några år till behövs dock för att se

om trenden (och sambandet) blir beståen-
de - och om dessutom så småningom den
ovan nämnda konkurrensteorin skall veri-
fieras genom att fångst- och nederbörds-
kurvorna efterhand går skilda vägar?

Miljögifterna
Vi ser alltså att fågelfaunans sammansätt-
ning och fåglarnas antal påverkas av klima-



Figur 5. Fångstdiagram för törnsångare och rödstjärt, som båda i stor utsträckning urnyrrjar Sahel-
zonen söder om Sahara som vinterkvarter och som därför påverkas särskilt hårt av torkan
där. Lövsångaren däremot rastar bara i Sahel-området i samband med passagen av Sahara
på våren och hösten, men övervintrar i fuktigare områden längre söderut. Kurvan högst
upp visar variationerna i nederbörden, vilken reglerar näringstillgången i Sahel. och är
baserad på data från olika stationer från Dakar österut till Tchadsjön.

Ringing-figure diagrams for Common Whitethroat (törnsångarelsylvia comntunis), Redstart
(rödstirirtlPhoenicurus phoenicurw) and Willow Warbler (lövsångarelPhx-l!oscoprc trochi-
lus), and (the thick curve - nederbördsindex) a precipitation index for the Sohel zone south
of Sahara, based on data from Dakar to Lake Tchad. The first two species use the Sohel as an
important wintering area and have thus been hard hil by the droughts there since the late
lW:s. The Willow Warbler uses the Sohel only for refuelling on migration, and winters in
weuer areas further south - and it has ntanaged to recuperate aftet the initial drought schock.
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tiska faktorer, vilka bl a styr näringstill-
gången, samt av miljöförändringar förorsa-
kade av ändrad teknik inom jord- och
skogsbruket. Det moderna jordbruket ska-
par allt fler kulturöknar (se bl a ett stort
antal översiktsartiklar och speciella artstu-
dier i Andersson, S, (red) 1988. Fåglar i
jordbrukslandskapet. Vår Fågelvcirld,
Suppl. 12) och dagens skogsbruk leder till
tillbakagång och ibland försvinnande av
gammelskogens speciella fåglar. Dårtill
kommer så den rena miljöförgiftning vi be-
driver, genom att bespruta åkermark och

t o m hobbyträdgårdar med olika kemiska
preparat, genom industriella utsläpp, bil-
avgaser, freonläckage, osv.

Många minns säkert hur t ex råkan,
tornfalken, ringduvan, och gulsparven
minskade på 1950- och 1960-talen, som det
skulle visa sig sannolikt till största delen på
grund av förgiftning via jordbrukets alkyl-
kvicksilverbaserade betningsmedel (t ex 22.

u' tr;. Vi har sedermera kunnat bevittna
dessa arters återhämtning, sedan denna
typ av betningsmedel förbjöds i Sverige
1966. Råkan har återtagit sin roll som Skå-

2l



nes karaktärsfågel, höstens ringduveflock-
ar är stundom ofantliga, och även om
bland annat jordbrukslandskapets tillta-
gande utarmning gjort att tornfalken har
stora problem än i dag, så har den i alla fall
ökat något sedan mitten på 1960-talet'.

Vi låter gulsparvens fångstsiffror vid Ot-
tenby exemplifiera de kvicksilverdrabbade
arternas comeback (figur 4). Den figuren
illustrerar ytterligare att tolkningen av kur-
vorna för de olika arterna ingalunda är
okomplicerad och att flera faktorer påver-
kar deras utseende. Fram till mitten av

1960-talet hade gulsparven en i stort sett
obruten negativ populationsutveckling, till
sitt utseende klart skild från andra Västeu-
ropaövervintrares. Det är detta vi tolkar
som den kvicksilverbetingade effekten.
Därefter har gulsparvkurvan emellertid i
stort sett följt de sannolikt klimatstyrda
kurvorna för övriga Västeuropaövervintra-
re. Gulsparvens nedgång på senare år, lik-
som den för samtliga arter i figur 4 (och
åtskilliga andra), ser ut att kunna förklaras
av en serie exceptionellt hårda vintrar. De
flesta har också svarat positivt, dvs med
ökade fångstsiffror, på de milda vintrarna
1987i88 och 1988/89.

Ett tilltagande miljöproblem är ju för-
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I skuggan av försur-
ningen av våra sko-
gargårt exden
mindre hackspetten
en oviss framtid till
möles.
Foto: Svante Joels-
son.
Lesser Spotted
Woodpecker.

surningen oc.h.andra effekter av olika luft-
föroreningar, med bl a svåra skogsskador
som följd. Hur fåglarna reagerar på detta
vet vi inte särskilt mycket om ånnu. Men
man bör nog förvänta sig en viss uppgång
för åtskilliga arter när dagens "välskötta"
skogar far illa. Då ökar nämligen före-
komsten av halvdöda och döda träd, och
därmed antalet insekter och andra ur
skogsbrukssynpunkt obehagliga, men ur
mångg fåglars synpunkt positiva, företeel-
ser. Tif en viss gräns - sedan är det slut
med både skogen och maten. Populations-
utvecklingen hos t ex kungsfågeln, samt
vissa mesar och hackspettar bör därför föl-
jas med skärpt uppmärksamhet under
kommande år.

Ottenbys ringmärkning ingår i Natur-
vårdsverkets Program för övervakning av
miljökvalitet (PMK).

Summary: Changing numbers of migrant
birds versus the changing environments.

Bird ringing has taken place at Ottenby Bird
Observatory, SE Sweden, since 1946. The fluc-
tuating ringing figures tell us a lot about the
effects on birds of environmental change - cli-
matic or man made. A number of examples are

discussed - see the figure texts.
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