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Ringm?irkning och
miljööverYaknirg
- några jämförelser av frngstsummor

från Fa]sterbo och Ottenby ågelstarioner.

TEXT: LENNART KARLSSON
8c JAN PETTERSSON

"Jac rycrcn lövsÅNcanNe FrAR MINsKAT, och nog
var det fler flugsnappare ftirr." Visst har vi lire rill

- mans hört och uttalat sådana påståenden. Även från
mera allmänc naturintresserade hör man synpunkrer
om fägelbesdndens upp- och nedgångar. Särskilr
giiller det arter som t.ex. stare och gråsparv, vilka
vistas i människors omedelbara närhet.

För att sysrematiskt ftilja fträndringarna i naturen
bedriver Statens Naturvårdsverk sedan 1978 ert
projekt kallat "Program ftir övervakning av miljö-
kvalitet", förkonat PMK (Bernes 1990). Inom PMK
finns tre delprojekt ftir övervakning av få.gelpopula-

tioner: Suens h Häc hfigehaxeing S tächrähn i ng u id
Falsterbo samt Fångst och ringmärhning uid O tten by.

fungmärkningen vid Falsrerbo ingår inte i PMK,
utan bedrivs helt i ågelstationens egen regi.

Jämforande analyser av de olika övervaknings-
meroderna har gjorts av Svensson m.fl. (1986) och

"vensson 
( 1 993). Analyserna visar bl.a. på de svårig-

)ter som kan uppstå vid tolkningen av resulraren

fiån de olika mätmetoderna, men också på samstdm-

migheren i uwecklingen ftir många arter. Man skall
komma ihåg att de stickprov som ingår i märningar-
na oftast utgör en försvinnande liten del av hela

populacionen.

Liknande ångstområden
och ff.ngstmetodik

I denna jämförelse har vi valt ut några arter som

ringmärks i relatiw stort antal vid både Omenby och
Falsterbo (undantaget törnskatan vid Falsterbo).
Både långflyttare (rödstjärt, lövsångare och törn-
skata) och kortflyttare (gärdsmyg och kungsfågel) är

representerade. Gemensamt ftir dem alla är att de

visar rydliga ancalslorändringar under 1980-92. En-

dast ängsrsummor från hösten ingår ijämforelsen.
Fångsten av de nämnda arrerna under hösren 1992
redovisas i Tabell l.

Falsterbofåglarna är fångade i $'rdungen och Or-
tenbvff.glarna i ågelstarionens rrädgård. Båda dessa

plarser ligger ganska isolerade från övrig rrädbevtr.x-

en mark och på utskjurande uddar. Ringmärkning
har bedrivits på båda lokalerna under flera decen-
nier: vid Onenby sedan 1946 och vid Falsrerbo
sedan 196i.

För atr bärtre kunna umyttja fångsrsummorna i
t.ex. miljöövervaLningssyfte, är der vikdgt am ång-
sten bedrivs på ett så likanar säct som möjligr år efter
år. Denna srandardisering av verksamheren in{tirdes

Tabell 1. Antal ringmärbta fighr aa de fnn arter
som jämfiirts aid Faktnbo resp. Ottenbl under
höstm 1992. Artema är ordnade systematisht.

Autumn inging totak 1992 in the fue species (in
systematic ordzr) selected for comparison at Falsterbo

and Ottenby resp ect;uely.

vid Ottenby 1972 ochvid Falsterbo 1980. i princip
beqyder standardiseringen ac man använder samma
närplatser eiler fäilor år efter år, an sd.songerna är lika
långa och ar d€n dagliga fångsniden är minimerad
till ett visst anral rimmar. Likaså bör omgivningen
vara så likartad som möjligr. I Ottenbl's rrädgård
sköts och klipps all vegerarion mycker noggranr.
Fynrädgården i Falsterbo är en dunge med hriga
träd, men buskskikrer därunder besidres dll unge,
färlig nath<;jd och underhålls genom nyplantering.

Standardiseringen får naturligwis inte drivas så

Gardsmyg
Troglodyus toglodyes

Rödstjän
P h o en i ca ras p h o en i cu rus

Lövsångare

Pbylloscopus trochihu

Kungsfågel
Regulus regulus

Törnskata
Lanius colluio

Falsterbo Onenby

795 423

897

3515

10

99

1229

3152

98

99
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F;ryr 1.' Ungsihtiga firändringar i fingstsummorna fiir törnshata uid Fakterbo resytehtiue ottenby
undcr höstarna 1980-92. Diagrammen oisar indcx Gt"pk l och rulknde t"årsmedeliat (;njer). Index
100-= medzlaärdztJ?ir peioden' På bartan t.b. uisas åtetfynd och hontolbr aa ingmärhtafigb, una,
hrichningstid (maj-juli)frånFatsterbo (F) respehtiae Ottnty 1O1. Uiatpl;njerfirattfirtydtiga"åryto;rg,
områdzna bar itats in.
Long-tenn trends in the Red-backed Shrihel-anius collurio based on autumn inging totab 1980-92 at Falsterbo
an.daxenby respectiuely. Index t00 = aueragefortheperiod. Co/umns = index. L-inå = runningthreeyearmeans.
The map shows recoueies of ringed birds during breeding season (May-luty) fom Fabterbo (fj ard 6tt nby @)
rapectiuely. Guiding lines to remtitement areas are fned by qre.

långr aa åglarna riskerar att fara illa! Därftir tillåter Törnskatan minskar
viattettvarierandeancalnätanvändsefterväderftir- Både vid Falsrerbo och Ottenby visar fångstsum-
hållandena' och att S.ngsten helt avbrytes i händelse morna för törnskata .r, -"rk"rt ,redåtgåenje trend
av regn eller hård vind. (Figur I ), särskilt under de s.narre år.rr.-Båda minsk-

I denna jåimförelse ingår material från höstsdsong- ningarna är statistiskt säkra, men man bör beakta, atr
erna 1980-92, den dd då standardiserad ftngst materialer från Falsrerbo är mycker litet. För många
bedrivits vid båda fågelstationerna. Vid Falsterbo insektsätande småfågelarter varlgglertdåligthact-
omfattarhöstsäsongenperioden 2l juli-l0novem- ningsår (jfr. rödsrj:irt och lövsångare). Dica får
bero.chvidOrtenby dden25juli- 15 november. k.r*"r, att vända nerår och indifera en dllftiJlig
Vid båda stationerna är den dagliga fångsniden nedgångibeståndet.'ISrorbritannienharemellerrid
minst sex timmar från gryningen räknat. törnskatan minskat sedan ridigt 1960-ral (Sharrock

.I 
figurerna har ångstsummorna från de olika åren 1976) och i Sverige sedan t 98-0 (pettersson 1993a,

rdknats om till index, där index 100 motsvarar Svensson 1992).1 det åldersuppdelade materialet
medeltalet under perioden. l),essurom anges s.k. från Ortenby(pertersson t993b) ardetungåglarna
rullande treårsmedeltal för ac forrydliga eventuella som minskar mesr, vilker kan tolkas ,o- i, ,.pro-
trender. För an ge en fingervisning om rekryrerings- dukrionen är nedsarr. Tänkbara anledningar till
områdena ftir de åglar som ångas vid respekrive dettaär,fiiruromklimarologiskaåkrorer,de,imins-
stationharårerfrndochkonrrolleru-nderhäcknings- kande arealen n"rurb.t.rÅrker samt miljogifrer.
tid (maj- juli) ritats in på kanor i figurerna. Törnskaran är genom sirt rovftgellika .rpprrEå"r,d.
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Figur 2. Långsihtigafirändingar ifingstsurnrnornafiir rödstjärt aid Fabtnbo respebtiae Ottenby andzr
böstarna 1980-92. På bartan t.h. aisas åtnfynd och hontolhr ar ringtnärhnfighr undcr bächningstid
(maj-juli) från Fabterbo (F) reEehtiae Ottnby (O). För d^etaljn se Figur I.
Long-term ttends in the Redsta;"rPhoenicurus phoenicurus based on autumn inging totab 198O-92 at Falsterbo

and Ottenby respectiaely. The map shous recoaeries ofringed birds duing breedingseasonfom Fakterbo (F) and
Onenby (O) respectiaely. Forfarther dcraik see Fig. 1.

relarivr högr placerad i näringskedjan (Svensson vin[erkvarteren.Rödstjärtenövervintrarihöggradi
m.fl. 1992). de områden söder om Sahara som de senaste decen-

TörnskarornasompasserarFalsterboharettnågot nierna drabbats av långa perioder med svår torka.

väsdigare rekryreringsområde iin de som passerar Fyndgn under häckningstid ligger i huvudsak

Ottenby. Att arten dr mycket vanligare vid Omenby nordost om bägge stationerna, och uppenbarligen

beror dels på an den generellt är vanligare i östra passerarnordligaåglarsåviilFalsterbosomOtrenby.

Europa än i vdsrra, dels på de skandinaviska törn- Till skillnad från lövsångaren (se nedan) har allrcå

skarornas sydosrliga huvudsträckriktning. rödsrjärtarna generellt en sydvästlig srräckrikming.

Rödstj?irten minskar ocl$å
Den klart nedårgående trenden för rödstjärten är

statistiskt säkerstiilld både vid Falsterbo och Ottenby .

(Figur 2). Nedgången började redan i slutet av I 960-

talet, vilket också avspeglas i ångstsummorna från

båda starionerna redan innan den nu dllämpade

standardiseringen infordes (Karlsson I 992, Petters-

son I 993b). Populationsminskningen framgår ock-

så av resultaten från provyteinventeringarna inom

Svensk Häckfågeltaxering, där rödstjärren visat sjun-

kande anral (Svensson 1992).

Orsakerna till minskningen är inte helt klarlagda,

men en bidragande fektor kan vara forhållandena i

Lövsångaren ökar i norr
och minskar i söder

L<;vsångar{ångsten vid Falscerbo visar en nedgång på

statistisktsdker nivå, accentuerad av wå "extrem-år":

1982, med nära tre gånger genomsnimet, och 199 l,
med endast en dryg sjättedel av samma genomsnitt.
Vid Otrenby noreras däremot en wag uppgång

sedan 1982 (stadstiskt säkerställd). Den dåliga hack-

ningssdsongen I 99 I avspeglas även i Ocenbys fångst

samma hosr (Figur 3).

Årerfrnden under maj-juli (Figur 3) visar rydligt
att de lövsångare som passerar Falsterbo huvudsak-

ligen hor hemma i södra Sverige och i södra ellcr
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Figur 3. Långsihtiga fiirändingar i fingstsammoma fir husångare uid Fakterbo respehtiue Onenby
undet höstanra 1980-92. På harun t.b, uisas återfitnd ocb honnolhr ao ingmärhta fighr undcr
hachningstid (maj-jul) från Fakterbo (F) respehtiae Ont"b (O). För dztaljer se Figur I.
Long-term trends in the Wilbw VarblzrPhylloscopus trochilus based on aatumn ringing totak 1980-92 at
Falsterbo and Ottenby respectiuely. Tbe map shotas recoueies ofinged birds duing breedingseasonfom Fakterbo
(F) and Ottenby (O) respectiuely. Forfurther dztaik see Fi!. L

Figur 4. Långsihtiga fiirändringar i fingstsurnmor-
na fir Vdhga respehtiue nordliga löasångare aid
Ottenby ander ltöstarna 1980-92. Uppdzlningn
är baserad på m aingmåttsanalys (Pettersson &
Hedenström 1986) ailben resuberat i att figlar
fingadc fiire 19 augusti blassas sorn sydliga och dz

fier 23 augusti som nordliga. (Någon motsarande
analys at Fakterbo-löusångarnafnns ej.) För detal-
jer se Figur L

Long-term trends in the southern (Phylloscopus t.
trochilus) and northern (Ph. t. acredula) Villow
\Varbler based on autamn ringing totab at Onenby
I980-92. The birds were classif edaccordingto Petters-

son & Hedcnström (1956). BirÅ capnred before

August 19 were considered an trochilus and those afer
August23 asacredula. (At Falsterbo the birds were not
classifed.) Forfurther detaik see Fig. I.
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FOTO: MARITTA EKENBERG

Löosångare Ph/loscopus trocbilus.

vdstra Norge. Inga &nd finns i Norrland. Den upp-
delning som gjons under vårflynningen i "sydliga"
(typ: grön ovansida och gul undersida) resp. "nord-

lig" (typ: grå ovan och vit under) visar att endast ca

12 procent av Falsterbo-lövsångarna är "nordliga".

Lövsångarna som ångas vid Omenby, däremot,

hör ftireträdewis hemma i östra och norra delarna av

Skandinavien - iinda upp i $iillkedjan. Visserligen
fi nns bara wå häckplatsfynd i Norrland, men samma

uppdelning i "nordlig" och 'sydlig" som vid Falster-

bo under vårflytrningen ger ca 54 procent "nordli-
ga". En stor vingmåttsanalys vid Ottenby under
höstflptningen tyder dessutom på an ca 65 procent
av de fängade lövsångarna dllhör den nordliga rasen

Phylloscoprc trochilus acreduk(Pettersson & Heden-

ström 1986). Vingmåttsanalysen visade att huvud-
delen av lövsångarna som ftngas f<;re 19 augusti

dllhor den sydliga rasen Ph. t. tochilus, medan de

fåglar som fångas efter 23 augusti i huvudsak är

nordliga. I Figur 4 visas en sådan uppdelning av

ångsren vid Ottenby, och det är alltså räneligen

kurvan för ångst av sydliga lövsångare vid Ottenby
som skdl jämftiras med Falsterbo. Likheten blir
srörre än vid jamforelsen av totalsummorna (Figur

3), men minskningen vid Onenby sedan 1985 är

endast marginell, medan den vid Falsterbo är statis-

tiskt säker ftir hela perioden.

De wå lövsångarraserna har, forutom olika hack-
ningsområden, också olika flyttningwägar och över-
vintringsområden. De sydliga lövsångarna flymar via
Central- och Västeuropa till områden sydvdsr om
Sahara (Zink 1973, Roos I 984), medan de nordliga
tar en osdigare sträckväg och överyintrar i mellersra,

östra och södra Afrika (Hedenström & Pettersson

1987). Orsakerna till de olika trenderna kan allrå
sökas.inom både häcknings- och övervintringsområ-
den samt kanske även utefter flyaningwägarna.

'Der verkar alltså som om lövsångaren minskat i
sydvdstra Skandinavien, men ökat i den nordöstra
delen. I häckfågeltaxeringarna i Sverige, Danmark
och Finland finns en wagt uppåtgående trend sedan

mitten på i970-talet (Svensson 1993), vilket över-
ensstämmer med fängstsummorna vid Ocenby.

Fler g?irdsmygar och kungsåglar
För våra wå minsta ågelarter, gärdsmyg och kungs-
fägel, pekar fångstsummorna från både Falsterbo
och Omenby uppåt sedan 1986. Samvariationen i de

b€ge mätningarna är ju dessutom nästan Forvånan-

de stor. Korrelationskoefficienten for fångsten av

gärdsmyg är t .ex. 0,9 4 (Svensson 1 993), vilket är en
mycket starkt samband (max-värdet är 1,00).

Både gärdsmyg och kungsågel dr konflyttare som
övervintrar i mellersta och vdstra Europa. En bidra-
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Figur 5, Långsihtigafirändingar ifingstsummornafiir gärdsmyg och hungsfigel aid Fakterbo respehtioe

Onenby undcr böstarna 1980-92. Endast de rullandc teårsmedclulen har itats ut. Indzx 100 = medehaht

fir perioden: Gärdrnyg/F 415, gärdsmyg/O 76, hungsfigel/F 1943 och hungsfigellO 2360.
Long-term trends in the Wren Troglodytes rroglodytes and the GoldrrestRegnlus regulus based on aatumn
ringing touls 1980-92 at Falsterbo and Oxenby respectiuely. OnlT running three year means are sltotan. Index
100 = auera{cfor the peiod: Wrn/F 415, Vren/O 76, Goldoat/F 1943 and Goldtest/O 2360.
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gande orsak dll den nu uppårgående trenden är de

milda vinrarna under de senaste sex åren. Flera
undersökningar har visat det starka sambandet mel-
lan forhållandena ivinterkvaneren och antalet fåglar
av dessa wå arter.

Sammanfattning
Denna enkla jämförelse av ångstsummor från Fal-
sterbo och Ottenby visar att de wå srationernas data

tillsammans geren fi.rllständigare bild av Forändring-
ra i fågelbestånden. Det behöver inre innebära att

'tämmer överens. Med utökade kunskaper om
'teringsområden och passage av olika popula-
'r kommer vi bättre att kunna ftirstå de skillna-
'ch likheter som finns. Slutorden är sjdlvklara:

.. d fler övervakningsplatser och/eller metoder ft.r
vi säkrare grunder for bedömningar av tillståndet hos

åge!bestånden.

Al la som medverkat vid insamlingen av materialet
genorn att mer eller mindre ideellt arbeta som ring-
märkare och Filtassistenter vid de båda srarionerna
rackas varmt. Ocenbys data ingår i SNV:s miljO-.
övewakningsprograrn - Data from the Swedish En-
vironmental Monitoring Program.
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Summarlr: Ringing and enuironmental monitoing -
comparisons betuteen inging totak fom Fakterbo and
O nen by B ird O bseruato ies
Ringing totals from Falsterbo (55"23'N, l2'50'E)
and Omenby (56"12'N, 16'24'E) Bird Observato-
ries, Soutlern Swcden, were compared from a mo-
nitoring point of view. Both sites are rather isolated

clumps of trees and bushes situated on protruding
points (see photos). Standardized trapping efforts
are carried our eyery year since 1972 (Ottenby) and
1980 (Falsterbo), both durin$ spring and autumn
migration. One of the aims at both Observacories is

to register long-term crends in the numbers of cap-

rured birds.
Five species ('Wren, Redstarr, Villow \7arbler,

Goldcrest and Red-backed Shrike) were selected for
comparison. Only autumn ringing totals were used.

The.tocals in autumn 1992 are shown in Table l.
In all graphs the seasonal totals are converted ro

indexes, where index= I 00 refers to the average total
for 1980-92. To show the trends clearer, running
three year means are also shown in the graphs. In
additon to this, in Redstart, \Tillow \Tarbler and
Red-backed Shrike, all recoveries of ringed birds
during May-July are shown to give a hint of the

recruitement areas.

Ar both Falsterbo and Ottenby the long-rerm
trends in rhe Red-backed Shrike are significantly
decreasing, although the sample at Falsterbo is very
small (Fig. I ). Vhen Red-backed Shrikes at Ottenby
were divided up into adults and first-year birds, there
was a larger decrease among first-year birds (Petters-

son 1993 b). This indicates chat negative åctors in
the breeding areas cause the reduction. Such åctors
are change ofclimate, the decreasing areas ofnatural
grazingland and pesticides (Svensson eraJ. 1992).

The long-term trends in the Redsrart are signifi-
cantly decreasing at both sites (Fig. 2). The decline
can be tracked all the way back to the 1960s, i.e. also

before the standardized uapping efforts started (Karls-

son 7992, Pettersson 1993b). One probable reason

for this reduction is that Redstarts winter in areas

south of the Sahara (the Sahel zone) which have

suffered lengthy droughts. The recrui[ement area is

principally to rhe nonh-east of the both observato-
ries, with a relatively high degree ofrecoveries aro-
und the Gulfof Bothnia. Redstarts generally migrate
in a south-westerly direction (cf. \Tillow \Tarbler).

The long-term trend in the W'illow'J7arbler at
Falsterbo is significandy decreasing, accentuated by
the rwo "exrreme" seasons of 1982 (300Vo of "nor-

mal number") and l99l (only l7o/o of "normal
number"). At Omenby, on the orher hand, a slowly
but significanrly increasing number of l?illow
'S?arblers have been ringed since 1982 (Fig. 3).

Recoveries during breeding season (Fig. 3) show
that Willow \Tarblers passing Falsrerbo mainly breed
in southern Sweden and souchern or western Nor-
way, while those at Orenby also breed in northern
Scandinavia. This is confirmed by rhe classificacion
made during spring migrarion ac borh sires. At
Falsterbo only 12o/owere ofthe "nonhern" rype (i.e.

greyish on back and whitish on belly), while the
corresponding figure at Ortenby was 54o/o.In addi-
tion to this, an analysis of wing measurements of
'Willow Warblers ar Ottenbyin aurumnshowed rhar
a6ou 650/o of the birds are of the "northern" rype,
i.e. Pb/hscopus tochilus actedula (Pemersson &
Hedenström 1986). Vhen divided like this, there is
a slight deciine in the number of "southern" Wiilow
'Warblers, i.e. P. t. trochihs, at Orrenby roo (cfi

Falsterbo), while *re increasing number of"nonhern"
\Tillow lTarblers is srill more accentuared (Fig. 4).

The rwo sices seem to come into contacr with
partly differenr populations of Willow 'Warblers,

which not only have difierenr breeding areas, but
also different wintering areas and migration routes.
P. t. trochilusis migrating towards SSW'ro wintering
areas south-west of rhe Sahara, whilsr P. t. acredula
is migrating towards S or SSE ro winrering grounds
in central, east and sourh Africa (Zink 1973, Roos
1984, Hedenström & Pettersson 1987).

Boch rJ7ren and Goldcresr are increasing in num-
bers sincg 1986 at Falsterbo and at Ottenby (Fig. 5).
Both species are short-disrance migrants, winrering
in central or wesrern Europe. A contributory reason

for the increase is the winter climate, which has been

extremely mild during the last six years.

To sum up, this comparison of dara from Falsrer-
bo and Ottenby shows thar the two sites comple-
ment each other in an interesring way. The trends do
not have to be the same, but with extended knowled-
ge abour the passage of different populations, it will
be easier to understand the resemblances and diffe-
rences that occur.

LENNART KARLSSON
Falsterbo figelstation, Fyen, 230 I I Falsterbo

JAN PETTEF.SSON

Ottenbyfigelstation, PI 1500, 380 65 Degerhamn

Meddelande nr 161 från Falsterbo ågelstation och
nr I45 från Onenby få.gelstation.
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