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Talgoxens sträck över Ostersiön höstatna L975 och 1976

The migration of the great tit Parus maior across the Baltic Sea in the autumns of 1975 and 1976

Claes-Göran Lindholm

Lindholm, C.-G. 1978. Talgoxens sträck över Östersjön höstarna 1975 och 1976.
(The migration of the great titParus major across the Baltic Sea in the autumns of
1975 and 1976.) - ANSER, Supplement 3: 145-153.

The migration of great tits Parus major across the Baltic Sea was studied in the
autumns of 1,975 and 1976. The daily ringing totals at the bird observatories along
the Baltic coast and retrappings in Sweden and on Åland of birds ringed in the baltic
States were used. Additional information on the general movements of birds across
the Baltic Sea was provided by radar observations on the peak days of tit migration.

In 1975, the birds' flight across the Båltic was preceded by a shift from a
low-pressure to a high-pressure situation with SE winds, low temperatures, and a

clear sky. The wind speed was about 18 km/h. The passage in 1976 followed a fall in
temperature and improving visibility after a cold front passage with snow and rain.
The wind speed, about 54 km/h, was the same as during the days preceding the
passage.

It is concluded that great tits migrated in both years, even though the autumn
populations, as judged from the proportion of juveniles trapped at Ottenby, differed
in size. In 1975, the proportion of juveniles was 89.5%, in1976 60%.

In 1976, when there was a good beech mast crop in southern Sweden, the great tits
halted their migration earlier, as shown by retrappings. No great tits were caught
south of Christiansö, and the ringing total for the whole autumn at Falsterbo was only
15. In 1975, when the beech mast crop was poor compared with that of 1976, birds
were found as far away as in Belgium and Switzerland , and 632 great tits were ringed
at Falsterbo.

The results agree with Svärdson's (1957) conclusions that the so-called'invasion'
species start on migration every year, but halt it sooner or later depending on food
availability.

C.-G. Lindholm, Zool. inst., Box 6801, S-113 86 Stockholm, Sverige.

Orsakerna till de invasionsartade utflyttningar från
häckningsområdena som vissa, framförallt fröätande
fåglar visar i Nordvästeuropa har länge diskuterats. Den
huvudsakliga frågan har därvid varit huruvida det är
direkt födobrist, hög populationstäthet med därav föl-
jande födobrist, eller hög populationstäthet utan direkt
koppling till födan, som är orsaken till flyttningen. Lack
(1954) ansåg absolut eller relativ födobrist vara bak-
omliggande faktor, medan den utlösande skulle vara
hög populationstäthet. Svärdson (1957) ansåg däremot
att invasionsfåglar påbörjar flyttning varje år oberoende
av populationstätheten, men att de utsträcker den olika
långt beroende på näringstillgången i de områden som
de passerar. Berndt & Henss (1967) har, utan att stu-
dera näringstillgången, förklarat att invasionsrörelser
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beror på de olika arternas reproduktionspotential, dvs.
att det i genomsnitt skulle ta t.ex. talgoxen Parus major
3,5 år att bygga upp populationen till en kritisk nivå
oavsett näringstillgången. Även andra författare har ta-
git upp enbart populationstätheten som utlösande fak-
tor. Till stöd för detta anföres ofta att många invasions-
arter startar rörelserna tidigt på hösten eller på som-
maren, då någon födobrist ej anses föreligga. Några stu-
dier av födotillgången och födoutnyttjandet i samband
med starten av invasionsrörelser förutom Formosovs
( 1 960) av smalnäbbad nötkråka Nu crfraga caryocatactes
macrorhynchos, mindre korsnäbb Loxia curvirostra och
större hackspett Dendrocopos major, tycks dock ej fin-
nas. För dessa arter utgjorde de nya fröna den största
födoandelen redan i juni eller juli. Dålig frösättning
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skulle således kunna medföra födobrist redan vid denna
tid, vilket motsäger det ovan nämnda antagandet.

Vilbaste (1977), som studerat talgoxen i Estland,
fann, att de lokala fåglarna startade sin flyttning innan
de stora massorna av invaderande fåglar ännu anlänt
norrifrån, och detta trots att populationstätheten var
tämligen låg. Beträffande födotillgången nämner han att
den inte förväntades bli knapp i samband med detta
uppbrott, men någon kvantifiering finns inte nämnd.
Vilbaste fann vidare att bland ungfåglar av samma kull
fanns såväl flyttare som icke flyttare, vilket väl belyser
talgoxens status som partiell flyttare.

Ulfstrand (1962) och Perrins (1966) har visat, att de
talgoxar som övervintrar inom bokregionen nästan
uteslutande livnär sig på bokollon om sådana finns, me-
dan de bokollonfattiga år företar vida vandringar i
Västelqopa. De engelska talgoxarna tycks dock vara
stationära. Likaså är överlevnaden högre under ollonri-
ka vintrar, vilket resulterar i en hög populationstäthet
året efter. Eftersom ollonrika år nästan alltid följs av ett
ollonfattigt (Perrins 1966) möter alltså denna kraftiga
stam av talgoxar en födobrist på hösten. Denna kopp-
ling mellan ollonrika år och hög populationstäthet året
efter har Berndt & Henss (1,967) ignorerat.

Ursprunget för de talgoxar som invaderar under ol-
lonfattiga år har varit dåligt känt, eftersom få ringmärk-
ningsåterfynd funnits tillgängliga. Ulfstrand (1962)
nämner, att de fåglar som passerar vid Falsterbo hu-
vudsakligen är av Fennoskandiskt ursprung samt att det
möjligen finns ett separat system av flyttande mesar som
passerar förbi Col de Bretolet i Schweiz. Att någon
större del skulle komma från nordost, dvs. från Sovjetu-
nionen har ej diskuterats, och ett fund från Litauen efter
en talgoxinvasion som nådde till England visar på ett
förvånande östligt ursprung enligt Ulfstrand (1962).

Få belägg finns sålunda för ursprunget. Hösten 1975
kunde dock detta fastställas för de talgoxar som passe-
rade Syd- och Mellansverige, då ett tjugotal kontroller
av tidigare märkta fåglar giordes inom loppet av ett par
dagar vid de svenska och åländska fågelstationerna.
Aven hösten 1976 bjöd på ett kraftigt sträck av talgoxar
längs den svenska Östersjökusten, med flera intressanta
kontroller av tidigare ringmärkta fåglar som följd. Föl-
jande sammanställning är ett försök att med hjälp av de
ovan nämnda kontrollerna samt ringmärkningsstatisti-
ken på ett antal fågelstationer runt Östersjön belysa
sträckförloppet hos de talgoxar som passerade under de
två höstarna.

Fig. 1. Läget av de fågelstationer och andra lokaler som nämns i texten. The location ofbird observatories and other observation
sites mentioned in the text.
1. Säppi,2. Signilskär,3. Lågskär,4. Kabli,5. Pape,6. Rybachij, T.Mierzeja Wislana,8. Falsterbo, Ljunghusen,9. Christiansö,
10. Torhamn, Utklippan, Lyckeby, 11. Ottenby, 12. Segerstad, 13. Kapelludden, Algutsrum, 14. Hartsö-Enskär, Hävringe, 15.
Svenska Högarna, 16. Västanfors, 17.Laxä, 18. Halmstad, 19. Femö,20. Hiddensee,2L.Leba,22.Ventes Ragas,23. Neringa,
24. Häädemeste, Lodja.
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Hösaen 1975

I syfte att studera sträckförloppet längs Öland för de
österifrån kommande tättingarna genomfördes i Otten-
by fågelstations regi ringmärkning på två platser längs
den öländska ostkusten förutom på fågelstationen, un-
der tiden 22 september-S oktober. Redogörelsen för
1975 kommer i första hand att gälla denna period.
Dagssummor för ringmärkningen av talgoxe erhölls vi-
dare från fågelstationerna på Signilskär och Lågskär,
Hartsö-Enskär, Utklippan, Falsterbo, Kabli och
Mierzeja Wislana. Kontrolldata erhölls från de åländska
stationerna genom Göran Andersson och från Sverige
genom Ringmärkningscentralen. För stationernas läge,
se Fig. 1.

Hösten 1976 
":

Hösten 1976 genomfördes regelbunden ringmärkning
på sju av de tio platser som var bemannade 1975. För-
utom från Ottenby erhölls material från Signilskär,
Lågskär, Hartsö-Enskär, Kabli, Mierzeja Wislana, Säp-
pi, Christiansö, Falsterbo, Torhamn och Svenska Hö-
garna. Kontrolldata erhölls från Ringmärkningscentra-
len.

Sträckförlopp

Hösten 1.975

Redan den 11-15 september fångades huvuddelen av
de vid Kabli förbisträckande talgoxarna, av vilka ett
antal sedermera skulle komma att kontrolleras vid de
svenska och åländska stationerna. På dessa fångades i
stort sett inga talgoxar förrän 1.4 dagar senare. Den27
fångades dock på Utklippan en talgoxe som passerat
Ostersjön, men det egentliga sträcket ägde inte rum
förrän på morgonen den 30 september, då talgoxar
sträckte in på bred front över Östersjön från Signilskär i
norr till Utklippan i söder (Fig. 2). Insträcket började
klockan 11 vid Ottenby och Segerstad och klockan 12
på Kapelludden, vilket tyder på att fåglarna använt
mellan fem och sex timmar för att awerka de cirka 300
km över Östersjön. Insträcket fortsatte sedan under ef-
termiddagen.

Den 1 oktober skedde tydligen inga större förflytt-
ningar, vilket bl.a. avspeglades i att det vid Segerstad
kontrollerades 16 av de 41 talgoxar som märktes dagen
innan.

Den 2 oktober fortsatte så sträcket mot sydväst, och
höga siffror noterades vid de stationer som ligger i slutet
av större landmassor, dvs. Signilskär, Ottenby och Fal-
sterbo. Att sträcket hade sitt ursprung på kortare av-
stånd än vad som var fallet den 30 märktes på dygns-
förloppet. Vid Ottenby ringmärktes sålunda de första
talgoxarna kl. 06 på morgonen istället för kl. 11, som
var fallet den 30. På Utklippan ringmärktes cirka 20

Fig. 2. Daglig fördelning av talgoxar ringmärkta under perio-
den-22.9-5.10 1975 i procent av totala fångstsumman för pe-
rioden.

The daify distribution of great tits Parus major ringed in the
peiod 22 Sep5 Oct 1975 in per cent of the total for that
period.

talgoxar både den t och2 oktober, medan endast några
enstaka märktes vid Segerstad och Kapelludden dessa
två dagar. Den 3 oktober var antalet ringmärkta lågt på
samtliga platser utom på Lågskär, som noterade den
högsta siffran för perioden samtidigt som 3519 sträck-
ande Parus sp. inräknades.

Efter denna period noterades också några ringmärk-
ningstoppar, men eftersom antalet bemannade stationer
då hade minskat och det inte heller gjordes några kon-
troller av tidigare märkta fåglar har dessa ej varit före-
mål för närmare analys. Den 9 noterade man vid Fal-
sterbo dock säsongens klart största ringmärkningssiffra
f_ör talgoxe. Åtskilliga av dessa fåglar torde ha passerat
Ostersjön den 30 september. Vid Ottenby noterades två
kraftiga ringmärkningstoppar: den 16 och den 22 okto-
ber.

Hösten 1976

September månad gav låga märksiffror för talgoxe både
vid Kabli och Mierzeja Wislana. Den första stora vågen
passerade sålunda Kabli först den 3 oktober (Fig. 3),
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Fig. 3. Daglig fördeling av talgoxar ringmärkta under perioden
1-31.10 1976 i procent av totala fångstsumman för perioden.

The daily distribution of great tits Parus major ringed, in lhe
period 1-31 Oct 1976 in per cent of the total for that period.

och Mierzeja Wislana, de åländska stationerna, samt
Svenska Högarna den 5 oktober. Vid Lågskär fångade
man denna dag35"/" av oktoberantalet och på Svenska
Högarna noterades tusentals talgoxar från kl. 1015 och
framåt (Arne Lundberg i brev). Denna våg märktes ej
på vare sig Hartsö-Enskär eller Ottenby, och ett åter-
fynd i Västmanland av en fågel märkt på Svenska Hö-
garna antyder att denna sträckvåg haft en västlig rikt-
ning.

Den 9-10 oktober passerade en andra våg av talgox-
ar, huvudsakligen över Signilskär. Inte heller denna våg
berörde Ottenby, där under de första femton dagarna
av månaden inte ringmärktes mer än ett fåtal talgoxar.
Från den 11 och fram till och med den 15 fångades
sedan inte mer än enstaka talgoxar på någon station.

Den 16 oktober var vid Ottenby i väderhänseende lik
de fyra föregående dagarna. Det blåste cirka 15 m/s
sydostlig vind, och fångsten under morgontimmarna gav
som väntat inte många fåglar. Vid tiotiden fylldes plöts-
ligt trädgården av flock på flock av talgoxar. Inflödet
fortsatte under eftermiddagen, och sammanlagt försågs
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under dagen 366 talgoxar med ring; detta är mer än vad
som ringmärkts under ett helt år tidigare, 1975 undan-
taget.

Vid Torhamns udde började talgoxarna dyka upp
omkring kl. 1130 och där märktes under dagen 93 ex-
emplar, vilket är en mycket hög siffra för platsen i fråga
(L. Lindell muntl.). På Christiansö noterades ett ökande
antal talgoxar först följande dag och det dröjde till den
18 innan några större summor ringmärktes. På Hart-
sö-Enskär ringmärktes den 16 ett större antal talgoxar,
för första gången sedan den 9, med start kl. 11. Varken
Signilskiir eller Lågskär noterade emellertid några
högre siffror denna dag.

Nästa ökning i antalet ringmärkta talgoxar inträffade
den 19, då Lågskärs, Mierzeja Wislanas och Ottenbys
siffror steg, för att för Ottenbys del ligga kvar kring
dagssifran 200 i ytterligare tre dagar. Den högsta siffran
sedan den 16 nåddes den 21, på Ottenby, då även
Hartsö-Enskär noterade en topp. Efter den 21 oktober
noterades endast en distinkt topp, på Signilskär den24,
men inflödet fortsatte dock på Ottenby till långt in i
november. Totalt 102 talgoxar ringmärktes där under
denna månad.

Notabelt är, att det vid Falsterbo endast fångades 15
talgoxar under hela hösten, jämfört med 632 under hö-
sten 1975.

Kontroller

Hösten 1975

I Tab. 1 kan man se att det övervägande flertalet kon-
troller gjordes den 30 september-2 oktober. Dessa
fåglar bör enligt ovanstående resonemang samtliga ha
passerat Ostersjön den 30. Att de inte passerade före
den 30 antyds av vädersituationen. Vidare visar det sig
att ringmärkningsdatum varierar för fåglar märkta vid
de tre olika lokalerna på andra sidan Östersjön. Fåglar-
na från Kabli ringmärktes sålunda 11-15 September,
medan de som märktes vid Pape, längre söderut, i sju
fall av åtta var märkta 22-27 september. De som var
märkta på Rybachij, den sydligaste stationen, hårstam-
made från den 26 september. Detta antyder att de fåg-
lar som passerade Estland kring mitten av september
rörde sig sakta ner längs den sydöstra Östersjökusten
f-ör att från någonstans i Lettland-Litauen sträcka över
Ostersjön den 30. Detta stöds också av de totala ring-
märkningssiffrorna. För Kabli var 1975 års fängst2340/"
av normalfångsten, för Ottenby 477"/o samt för
Mierzeja Wislana, som ligger söder om den troliga ut-
sträckspunkten, endast 307".

Som kontrollerna i Tab. 1 visar har ett antal fåglar
flugit mot norr eller nordväst från Kabli och Pape.
Detta nordriktade sträck längs den estnisk-lettiska ku-
sten är vanligt förekommande, och beror enligt Vilbaste
(1977) på vilken vindriktning som råder då fåglarna
kommer fram till kusten.

Två kontroller av talgoxar vilka märkts som boungar



Tab- 1. Kontroller och återfynd i Sverige och på Äland under hösten 1975 av talgoxar märkta i de baltiska staterna samma höst.

$.!op! and recoveries in Sweden and in the Äland archipelago of great tits Parus major ringed in the same autumn in the
Baltic States.

Ringrnårkt
Ringed

Datum
Date

Kontrollerad
Retrapped

Datum
Date

Avstånd km
Distance krn

Kurs o

Course o

Kabli 119.9
12.9

Signilskär
Utklippan

2.10
30.9
1. r0

12.t0
,.,:o

5.10
9.10
30.9
1.10
30.9

2.to
23.10
24.rO
30.9
1.10
2.10
30.9
1.10
27.9
1.10
30.9
30.9

14.9
15.9

379
577

4t3
379

526
3s6
493
,:,t

46L
332
501
267
277
287
332

352

i+
600

3t2
,:,0

283
312

2st
269
312

'!,,t

348
273
280
288
277
273
287

283

308
247

Puir . -

P"pe -.
|'t.9
14.9
15.9
22.9
23.9

'25.9
'ru,,n

27.9

Hartsö-Enskär
Signilskär

Ottenby
Hävringe
Laxå**
Utklippan

Signilskrir
Lyckeby
Halmstadr*
Kapelludden
Segerstad
Ottenby
UtklippanRybachij 26.9

Ventds Ragas

Häädemeste*
hdja*

t7.8
t9.9
6.6

11.6
Lågskär
Utklippan

tRingmärkt som bounge. Ringed as nestling. +*Funnen död. Found dead.

Tab. 2. Kontroller och återfynd under hösten 1975 av talgoxar mårkta i Sverige under samma höst.

Retraps and recoveries in autumn 1975 of great tits Parus major ringed in Sweden the same autumn.

Ringmärkt
Ringed

Datum
Date

Kontrollerad
Retrapped

Datum
Date

Avstånd km
Distance km

Kurs o

Course o

Ottenby
Utklippan .......:.:
Ljunghusen
Falsterbo

zt.L0
30.9
5.10
20.9

6.'t l
11.11
8.10

ca. 10.12

Leba, Polenr
Zoutleeuw, Belgien
Hiddensee, DDR
Femö, Danmark*

r76
902
90
94

156
235
t72
241

'Funnen död. Found dead.

Tab. 3' Kontroller och återfund i Sverige under hösten 1976 av talgoxar märkta i de baltiska staterna samma höst.

Retraps and recoveries in Sweden of great tits Parw major ringed in the same autumn in the Baltic States.

Ringmärkt
Ringed

Datum
Date

Kontrollerad
Retrapped

Datum
Date

Avstånd km Kurs o

Distance km Course "

Pape ..,
Rybachij

18.10
20.10
24.10

?
19. l0

Ottenby

Torhamn
Ottenby*

27.10
2.lL

26.10
19.10
6.11Neringa

287
294

367
342

273
296

260
277

tFunnen död. Found dead
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Tab. 4. Kontroller och återfynd under hösten - vintern 1976-77 av talgoxar märkta i Sverige under hösten 1976.

Retraps and recoveries in autumn and winter 1976-77 of great tits Parus maior ringed in Sweden in autumn 1976.

Ringmärkt
Ringed

Datum
Date

Kontrollerad
Retrapped

Datum
Date

Avstånd km
Distance km

Kurs o

Course "

5.10
19.10
21.10
23.10
24.I0
22.10

Västanforsr
Torhamn
Christiansö

Algutsrum*

17.1.77
22.10
4.tt

26.t0
9.11

28.1,.77

216
38

1,24

54

288
247
218

8

Tab. 5. Kontroller i Sverige under hösten 1,976 av talgoxar märkta under vintern 1975/76

Retraps in Sweden in autumn 1,976 of great tits Parus maior ringed in winter 7975/76.

Ringmärkt
Ringed

Datum
Date

Kontrollerad
Retrapped

Datum
Date

Avstånd km
Distance km

Le Roeux, Belgien .......
Sempach,'schieiz .. .....'...

24.1,.76
4.1..76

Ottenby 22.10
2.tt

1030
tt54

gjordes också. Dessa härstammade båda från Estland,
där intensiv märkning av talgoxe skett sedan 1970.

De svenska märkningarna resulterade under hösten
och vintern i flera utlandskontroller och -återfynd (Tab.
2).

Hösten 1976

Jämfört med hösten 1975 kontrollerades endast ett fåtal
talgoxar med främmande ringar 1976. Tre av dessa
kontrollerades på Ottenby i slutet av sträckperioden,
och endast en sovjetiskmärkt talgoxe fanns med i den
första sträckvågen över Ottenby-Torhamn (Tab. 3).

Av de fyra kontrollerna var tre från Rybachij, som
1975 svarade för endast tvä av 25 sovjetiska ringar som
kontrollerades i Sverige. Tänkbart är att talgoxarna i
den första sträckvågen vid Ottenby, den 16, i de då
rådande vindarna passerade den östra Östersjökusten
utan att rasta, medan de senare talgoxarna rastade i
större utsträckning längs den för denna tidpunkt troli-
gaste kuststräckan, dvs. längre söderut än L975.

Ser man på årssiffrorna 1,976 för talgoxeringmärk-
ningen vid de tre tidigare jämförda stationerna finner
man att Kabli fångade 1046/" av sin normala årssiffra,
Ottenby 1800% (!) och Mierzeja Wislana 14%. Dessa
siffror pekar alltså även L976 pä en avlänkning av
sträcket över Östersjön, innan det nått Polen.

Kontrollerna i Tab. 4 visar att inga fåglar som märk-
tes under hösten 1976 återfunnits söder om Christiansö
(t.o.m. september 1977), medan kontroller på Ottenby
av två fåglar märkta i Schweiz respektive Belgien vin-
tern 1975176 väl faller in i det mönster som de övriga
kontrollerna från märkningarna under hösten 1975 vi-
sade (Tab. 5).
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Väder

Hösten 1975

Den 27 septembe_r rörde sig ett djupt lågtryck från Ir-
land mot Norge. Over Ostersjön rådde friska till hårda
sydvästliga vindar. Den 28 hade lågtrycket nått sydliga-
ste Norrland, och den västliga vinden hade ökat till del-
vis halv storm över Ostersjön. Natten mellan den 28 och
den 29 förstärktes en högtrycksrygg över Karpaterna.
Den hårda västliga vinden avtog och vred.under efter-
middagen d,en29 mot sydost eller ost över Ostersjön. På
morgonen den 30 låg högtryckscentrum över Litauen,
med svaga ti[ måttliga sydostliga vindar över södra
Östersjön och sydostliga till sydliga vindar över meller-
sta och norra Östersjön som fdljd. Längs den lettiska
kusten hade temperaturen sjunkit 6-9 grader jämfört
med morgonen den 29 (Fig. a).

Detta väderläge stod sig i huvudsak till kvällen den 1

oktober, då vindarna vred mot sydväst i samband med
att en åskfront rörde sig över Sverige och vidare över
Östersjön, för att under morgonen den 2 passera den
lettiska kusten. Den följdes av dimmigt och disigt väder
över Östersjön. Den 3 rörde sig ett lågtryck från Nord-
sjön in över södra Sverige samtidigt som ett högtryck
från Ishavet förstärktes över Norrland, vilket medförde
ostliga till sydostliga vindar över norra Östersjön.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att passagen av
talgoxar över Östersjön skedde i samband med ett om-
slag från lågtrycks- till högtrycksväder, med åtföljande
temperaturfall ochvridning av vinden överÖstersjön från
den västliga till den ostliga sektorn.

Hösten 1976

I början av oktober täcktes Skandinavien av ett hög-
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Fig. 4. Våderläget kl. 0700, a) 29.9 ochb) 30.9 1975.

Synoptic weather situation at 0700, a) 29 Sep and b) 30 Sep 1975.

tryck som försköts åt sydost. Vinden var sydostlig-ostlig
över Ostersjön fram till den 6, då ett djupt lågtryck
rörde sig från Skottland mot Norge. Den 7-8 rörde sig
flera regnområden från Brittiska öarna åt nordost över
Skandinavien, med bl.a. snö och regn i det inre av Fin-
land som följd.

Den 9 klarnade det upp, vinden vred till ost-nordost
och temperaturen sjönk i samband med ett högtryck
som på morgonen hade sitt centrum i Sydosteuropa.
Den 10 var högtrycket fortfarande märkbart i större
delen av Sverige.

Den 1 1-12 förstärktes ett högtryck över Ishavet och
utbredde sig över Norrland. I gränszonen snöade det,
medan det på baksidan var mycket kallt. Samtidigt rör-
de sig ett djupt lågtryck från Brittiska öarna mot Skan-
dinavien. Gränszonen låg över Sydsverige och vidare
ner mot sydost. Över Östersjön blåste hårda vindar från
sydost, ofta upp till stormstyrka, från den 1,2 till den2t.
I samband med högtrycksfronten passerade ett neder-
bördsområde de baltiska staterna den 13-14, där också
morgontemperaturerna sjönk från 6-8 plusgrader till
nollstrecket mellan den 13 och den 14. Den 1.5 hade
nederbördsområdet passerat, men det var mulet och di-
sigt med duggregn över Östersjön och den baltiska ku-
sten (Fig. 5a). Mellan den 15 och den 16 klarnade det
upp på den östra sidan av Östersjön (Fig. 5b), och tem-
peraturen sjönk till flera minusgrader i de baltiska sta-
terna. Vindstyrkan var dock fortfarande omkring 15
m/s längs kusten.

Det2l skedde så nästa stora förändring i väderläget,
då vindstyrkorna längs den svenska kusten för första
gången sedan den 12 minskade till under 10 m/s. Den
22 ttängde så ett regnväder in över Sydsverige och vin-

darna över Ostersjön vred mot syd och försvagades yt-
terligare. Den 24 ökade vinden igen och vred mot ost i
samband med att högtrycket över Östeuropa rörde sig
mot väster.

Ett högtryck över Ishavet försköts sakta söderut från
den 24 och hade på morgonen den 27 sitt centrum över
norra Norrland. Därvid ökade vinden över Östersjön
återigen till mellan 10-20 m/s och vred mot nordost för
att den 28-29, då högtrycket rörde sig över södra Fin-
land ner mot Svarta havet, återigen vrida mot ost-syd-
ost. Den 30-31 rörde sig ett lågtryck från Alperna över
Polen med snö och nordostliga vindar över Sydsverige
tilr följd.

Sammanfattningsvis kan sägas att det kraftiga in-
sträcket av talgoxar på Ottenby den 16 oktober sam-
manföll med uppklarnande och temperaturfall i det tro-
liga ursprungsområdet. Vindarna var dock desamma
som dagarna före.

Registrering av sträckrörelserna på radar

Genom tillmötesgående från Flygstaben har följande
uppgifter erhållits. På morgonen den 20 september
1975 registrerades sträckrörelser mot väst eller väst-
nordväst på bred front över hela Östersjön från femti-
den på morgonen. Med den medelhastighet som regi-
strerades, 57 km/h (SD : 3, n : 5), bör det ha tagit
drygt fem timmar för fåglarna att awerka de cirka 30
milen över Östersjön. De första bör alltså ha anlänt till
Oland mellan kl. 10 och 11 på förmiddagen, vilket
stämmer väl med de iakttagelser som gjordes på Seger-
stad och Ottenby.
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Fig. 5. Väderläget kI.0700, a) 15.10 och b) 16.10 1976.

Synoptic weather situation at 0700, a) 15 Oct and b) 16 Oct 7976'

Den 16 oktober 1976 registrerades de första flockar-
na kl. 0545 över södra Östersjön på väg mot väst eller
nordväst, men sträcket blev inte intensivt förrän vid
sjutiden. Hastigheten noterades till 84 km/h (SD : 12,

n : 6), vilket är betydligt högre än 1975 och kan för-
klaras med de rådande vindförhållandena; L975 rådde
en medvind om cirka 5 m/s vid den baltiska kusten'
medan den 1976 var 15 mis. Med den ovan nämnda
hastigheten.bör det ha tagit fåglarna drygt 3,5 timmar
att passera Östersjön, och de första bör ha nått Olands-

kusten mellan 9 och 10 på förmiddagen' vilket överens-
stämmer med iakttagelserna på Ottenby, där de första
iakttoges vid tiotiden.

Radarobservationerna stämmer således väl med den

bild man får av sträckförloppet med hjälp av kontroller
och ringmärkningsstatistik.

Fåglarnas åldersfördelning

De flesta publicerade siffror för åldersfördelningen hos

talgoxar under flyttning härrör sig från invasionsår och

visar att cirka 90% av de fångade individerna utgörs av

årsungar (se t.ex. Winkler 1974). Vid Ottenby var an-

delen årsungar 89,5"/" hösten 1975, medan de utgiorde
endast 607o hösten 1976.

Diskussion

De talgoxpopulationer som åtminstone till stor del
passerade tvärs över Östersjön höstarna I975 och'1976

torde vanligtvis använde den södra "rutten" över Polen
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in i Mellaneuropa. Beroende på vindförhållandena kan
de flyga över Östersjön i större eller mindre utsträck-
ning. Vilbaste (1977) beskriver det tydliga beroendet av
vindriktning och vindstyrka hos de talgoxar som passe-

rar Kabli. Vissa år kan delar av höststräcket gå norrut,
över Finland-Äland och vidare till Sverige - samtidigt
som fåglar märkta i DDR kontrollerats i Estland samma
höst. Föreliggande data visar hur talgoxarna vid ostliga
vindar, speciellt i samband med temperaturfall och
uppklarnande efter fl_era dagars ogynnsamt sträckväder,
kan flyga tvärs över Ostersjön utan att välja vägen över
Äland eller Ösel-Gotland.

När det gäller frågan om talgoxens status som inva-
sionsfågel och vilka faktorer som kan tänkas utlösande
för flyttningen, är åldersfördelningenav de vid Ottenby
märkta talgoxarna intressant, liksom variationen i an-
talet ringmärkta talgoxar vid de olika fågelstationerna.
Under ett "klassiskt" invasionsår som 1975 stämde ål-
dersfördelningen vid Ottenby väl med den som vanligt-
vis iakttas vid invasioner. Denna åldersfördelning in-
dikerar en hög populationstäthet, vilket av många som

nämnts betraktas som en utlösande faktor för sträckrö-
relser hos talgoxen. Ett högt antal ringmärkta fåglar
noterades också vid Kabli, som är den fågelstation som

ligger närmast det sannolika ursprungsområdet för de

talgoxar som passerar Östersjöområdet. Hösten 1976

utgjorde dock ungfåglarna endast 60%, vilket indikerar
en dålig reproduktion och därmed troligtvis också en
1åg populationstäthet i ursprungsområdena. Detta bor-
de enligt Berndt & Henss (1967) m.fl. inte leda till en

utflyttning av det slag som verkligen iakttogs. Dock fö-
refaller omfattningen av sträcket detta år vara normal.
Om man ser till antalet fångade talgoxar vid Kabli var



'1976 åns siffra 104% av medelvärdetf& t97l-76.Det
förefaller således sannolikt att de talgoxar som regi-
streras som "invaderande" Västeuropa vissa år även

flyttar övriga år, och att dessa rörelser är oberoende av
populationstätheten. Orsaken till att fåglarna ej regi-
streras i Västeuropa alla år torde vara att de bromsas
upp av god näringstillgång på det sätt som Svärdson
(1957) och Ulfstrand (1'962) beskrivit innan de når de

fågelstationer som använts som referens för talgoxinva-
sioner, Falsterbo och Col de Bretolet.

Ar 1,976 var ett mycket gott bokollonår i Sydsverige
(se t.ex. Roos 1977), och ser man på detta års material
finner man också helt följdriktigt att inga kontroller el-
ler återfynd av talgoxar ringmärkta i Sverige under den-
na höst gjorts söder om Christiansö, samt att totalt en-
dast 15 talgoxar ringmärktes vid Falsterbo.

1975 var betydligt bokollonfattigare äir 1976 (S. G.

Nilsson muntl.), och inte oväntat giordes kontroller och

återfynd av svenskrnärkta fåglar,.. uppenbarligen här-
stammande från passagen över Ostersjön i slutet av

september, i Danmark, Tyskland och Belgien. Kon-
troller av två fåglar på Ottenby under hösten L97 6 visar
också att dessa tillbringat föregående vinter i Schweiz

respektive Belgien.
Varför skulle då de talgoxar, som till största delen

häckar norr om bokens nordgräns, visa höga produk-
tionssiffror samma år som de som häckar i bokregi-
onen? Svärdson (1957) visade att frösättningen hos

gran, björk, ek ock bok är tämligen samtidig, och Per-

rins (1966) visade att frösättningen hos ett av dessa

räd, boken, visar i stort sett samma bild över stora delar
av Nordeuropa under ett och samma år. Goda frösätt-
ningsår initieras enligt Svärdson av höga junitempera-

turer året innan, likaså följs ett gott frösättningsår inte
av ytterligare ett, då träden fysiologiskt "utmattas" i
och med att de sätter frö. De bakomliggande orsakerna
till detta ansåg Svärdson vara att träden minskar risken
för att en mycket hög proportion av fröna skall ätas upp
av jämförelsevis kortlivade fröätare genom att koncen-

trera frösättningen till vissa år, medan de under de mel-
lanliggande åren producerar få eller inga frön. Fröätar-
na reduceras under dessa år i antal och då trädet nästa

gång sätter frö är predationstrycket inte lika hårt.
Med tanke på vad som sagts om frösättningen hos

boken och de övriga trädslagen, dess inverkan på över-
levnaden hos talgoxar, samt de beskrivna årsvariati-

onerna i antalet ringmärkta fåglar vid den station (Kab-
li), som ligger närmast ursprungsområdena, torde man
kunna anta att en lika stor andel av de talgoxpopulati-
oner som passerar Östersjöområdet flyttar varje år,
oberoende av hur glesa eller täta de är, men att de ett
gott bokollonår bromsas upp tidigt av riklig födetill-
gång, medan de däremot ollonfattiga år utsträcker flytt-
ningen över i stort sett hela Västeuropa - och då regi-
streras som "invasionsfåglar". Detta stämmer väl med
vad Svärdson (1957) skrev redan 1957 beträffande in-
vasioner, och hans konstaterande, att det fortsatta stu-
diet av cykliska uppträdanden hos djur, däribland inva-
sionsfåglarna, delvis är en uppgift för botanister, före-
faller lika aktuellt än idag.

Tack - Ett varmt tack riktas till alla de fågelstationer som
bidragit med uppgifter, dvs. Säppi, Signilskär, Lågskär, Kabli,
Mierzeja Wislana, Falsterbo, Christiansö, Torhamn och Hart-
sö-Enskär. Ett tack riktas också till Stellan Hedgren och Chri-
stian Hjort som granskat manuskriptet.
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