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Vårsträcket av olika årders- och könskategorier av Rödhake E?ithacus ru-
becula vid Ottenby

sPring nigration of different sex and age classes of Robin Er"itlncus rubecula at ottenby

Jan Pettersson

Meddelande nr 94 från ottenby Fågelstation
Contribution no 94 from Ottenby Biral observatory

Pettersson, J. 1983. vårstråcket av olika åldters- och könskatego-
rier av Röclhake Et-ithnaus pubecula vid Ottenby (Spring migration
of different sex and age classes of Robin Er-ithacus tubeeula at-
Ottenby. -Proc, Third Norclic Congr. Ornithol. 19gl: 173-lgo.
Three age criteria have been used to age 7,651 Robins caught in
the spring 1978-81 at Ottenby Bird Observatory. This nade it pos_
sible to age 98t of the birds. Dj.fferent age classes arrive at
about the same tine, but the older birds are more concentrated a_
rgylil the trEak of nigration than the younger. Songtrush ZL"d4s
philoneZos show the same phenomenon, but Blackbj.rås T,tudus neru\a
show more alifference in arrival between age classes. 13* of the
Robins rere rcre than one year oICt. In contrast 35-40t of the
bj.rals trapped duri.ng spring in southern DDR and southern Noffay
were more than one year old. Ipw percentage of old Robj.ns in the
beginning of the spring could be the reason for the differences
in the total age compositlon- Different migration strategies be-
trreen the age groups are discussed. Another reason could b€ dif_
ferences between the atrractiveness of different localitLes.
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Inledning

Rödhakens Erithacus rubecula vårankomst till sverige har studerats av
Rendahl (1967), men någon uppdelning på åldersgrupper finns inte redovisa-
de. Anredningen ti11 att mycket få vårmaterial från småfågerfångst är å1-
dersseparerade är helt enkelt avsaknad av kunskap rörande årdersbestäm-
nj.ng vid denna årstid. Svensson (1975) skriver att några av Rödhakarna
möjligen går att åldersbestämrna på våren, i samband med ringmärkning. För
att kunne analysera ett åldersseparerat material krävs emerlertid att upp
emot 95t av materialet bestämts, annars blir felmarginalen för stor. vet-
skapen om orika åldersgruppers ankomst under vårsträckperioden ökar vet-
skapen om.artens flyttningsstrategier, precis som kännedomen om ålders-
gruppernas höstflyttning gjort (Drury & Keith 1962, Nisbet et at. 1963,
Ralph 1971, 1981, Stewart et al. l-974r.

Våren 1978 startade författaren en studie vid Ottenby fågelstation (560
l-2'N, L6o24'E) i sydöstra sverige av Rödhakarnas årderskriterier. Dessa
finns redovisade i en salunanställning av åldersbestämningar för småfågtar
vi.d Ottenby (Pettersson f98f). Här presenter:as und,ersökningen 1979, sant
analys av de fyra vårarnas (1928-BI) åldersseparerade material_.
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Material

Vid Ottenby fågelstation bedrivs sedan 1945 en förhåflandevis strikt
standardiserad ringmärkningsverksamhet (Hjort et al. 1981). Vårperioden
L979-8I har omfattat 15. mars - 30. juni medan fångsten 1978 startade
först I. apri1. Åldersbestämningsstudier gjordes våren 1978 på 652 ex.
1. april - 30 mai. De var jämnt utspridda och samtl-iga analyserades av

författaren. Vårarna 1979-81 har åldersbestämnj-ngarna gjorts efter samma

nönster (Pettersson 1981). Materialet har varannan dag insamlats av för-
fattaren och varannan dag av tjänstgörande ringmärkaren på fågelstationen
- efter författarens instruktioner.

Fångstmaterialet av Rödhakar dessa vårar onfattar 7.671 individer, för-
delade pä 6.562 (85*) fåglar i 2. kalenderår (2K) och 98I (138) i minst
3. kalenderår (3K+). Ti11 detta kommer 128 (I ,7Zl ej åldersbestämda fåg-
lar (2K+) (Tab. 1). En jämförelse görs med samma våras fångst av Koltrast
Turdus meruLa och Taltrast Turdus phiLomeLos. Yi-d åldersbestämning av Kol-
trast har Svenssons (1975) normer fö1jts och Taltrasten har åldersbestlimts
enligt höstkriterier (Svensson 1975), Koltrastmaterialet är 77'7 individer
och taltrastmaterialet 659. Av dessa är 4 Koltrastar (0,58) och 14 TaI-
trastar 12,L*l ej åldersbestämda.

Resul-tat

De tre åfderskriterier som presenteras j- Fig. I är samtliga angivna

son höstkriterier av Svensson (1975) och har sedan hösten 1975 testats på

höst-Rödhakar vid Ottenby {Pettersson 1981}. Tab- 2 visar att en mycket

stor procent (88?) av Rödhakarna på våren kan klassas i åldersgrupper ef-
ter färgen på insldan av övernäbben. Anledingen till att jag valt att,
som huvudkriterium, använda färgen på insidan av övernäbben är att detta
är något säkrare än en fjäderkaraktär, då fjäderförluster 1ätt kan in-
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Tab. 2. Resultat av åIdersbestäDningsanalysen vid Ottenby våren 1978.
Results of the ageing analysis at Ottenbg spring 1928.
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träffa. De på näbbfärgen svårbestämda går ti11 792 atl. bestämma med hjäIp
av täckare och pennor. Att dessa ålderskriterier stämmer visar sex indi-
vider som ringaärkts som 2K och återfångats året därpå och där karaktärer-
na förändrats enligt normerna. Dessutom har nio annorstädes ringmärkta in-
divider, som kdntrollerats och där bestiimts ti11 adulta, genom ringmärk-
ningsdata visat sig verkligen varlt adulta. Inqa kontroller el1er åter-
fynd motsäger det redovisade.

I Tab. 2 ingår 16 indiviiler l2,4tl som ej går att klassa til1 någon å1-

dersgrupp. Hela materialet innehåller I,78 oklassade individer. Skulle
samtliga i Tab. 2 obestämda varit adulta skulle de utgöra I5B av dessa.
De är emellertid inte grupperade ti11 något enskilt kriterium och samtfi-
ga kan därför knappast ha varit adulta.
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Fig- 2. Variation i procenten
Variation in percentage of old

Ål4gg9\ggCggflgryg_qglg9:!. Mediandatum för den totata vårfånssten av
Rödhake vid Ottenby fågelstation vårarna 195I-1981 är 23. april (n =

37.8171. Tab. 3 visar att skillnaden i medel-mediandatum melIan ålders-
grupperna är endast en dag de fyra undersökta vårarna. Däremot har 75t
av 3K+-fåglarne anIänt i medeltal fyra dagar tidigare än 75S av 2K-få9-
larne. I l-ig. 2 visas procenten ä1dre fåg1ar i fångsten uppdelat på 5-
dagars perioder de fyra vårarna, Detta visar inte på enhetligt högre pro-
cent av äldre i början av fångstperioden. Tab. 4 visar att spridningen av
fångsten omkring nediandatum är minst för 3K+-f!glar,al1tså, att den in-
tensiva sträckperioden är mer koncentrerad för ä1dre fåg1ar än för 2K-
få91ar. För att få perspektiv har värden för två andra tidiga vårflyttare

rs
tch
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"ab. 
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tagits fram (Tab.5l. eade Koltrast och Taltrast uppvisar samma koncen-
tration i fångsten av äldre gentemot yngre fåglar.

KqgglglgSgIlg5geg_Cglgpgg. orn åldersgrupperna hos Rödhaken antänder mycket
lika i tiden tycks det vara större skillnader mellan kön€n (Fig. 3). Ma_
terialet utgörs av fågrar som hittats clöda (de fresta fyrilödacle) på ö-
lands södra udde vårarna 1975-81 och som könsbeståimts på gonaderna. Kol-
trastar kan könsbestärnmas på dräkten (Svensson l-gT1l , och det materialet
har tagits fram för jiimförelse i Fig. 3. Medan hos Rödhaken hannarna, o-
avsett ålder, kommer före honorna så tycks Kol-trastens ankomststrategi
vara att det äldre paret anländer före det yngre.

Diskussion

Procenten äldre fåglar (13t) i Rödhakefångsten vid ottenby fågelstation
är lägre än vad den är i häckningspopulationen, där den angi-vits till ca.
40* (Lack 1965).

vid Augustburg (50o49'N, 13o07'E) i södra östtyskland anIände.r Rödhaken
ca. r0 dagar ti.digare än vid ottenby (saemann lggr). Fångstmateriaret vid
Augustburg har ål-dersseparerats vårarna 1979-90 efter svenssons (1925)

Tab. 5. FångstPerioaten, mediandatrim och åJ-dersgruppernas spridning rwdt fångstmitten
våren 1979 för Rödhake, Koltrast och Taltrast.
C-otehing, periods, median date and spnead of the catches of seeond. calend.at-year and oL-
dez, Robins, Blackbir.ds and Song Thruehes in the spning 1979.
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12 The Third l,lqdic Cmgress
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Tab. 6. Ungfågelbestånda Rödhakar våren 1978 och deras åIderskaraktårer och andelen ung-
fågelbestända, som också går att bestäJma enbart på vinterClräkten.
Second eaLend.ar-year Robins spring L978, their age chat'acters and the percentage ahich
can be aged by ttinter plunage ehaz,aeters aLone.

Fåglar bestämt som 2K

lJunöer of bitds aged
geat accotding to

enligt 2K-besämda fåglar med juvenj.la
vinterdräktskaraktärer

as second- second-yeat birds with juvenile
wintet plunage charactets

nebb, stJärt, täckare
bi7I, tai7, coverts
näbb, stjärt
bi71, taiT
näbb, täckare
bi77, coverts
stjärt, täckare
taif, covetts
n äbb
bi7l

501 (9t"Å) 9396

kriterier och 479 (288) Rödhakar har åldersbestämts. Av dessa var 35,43
äIdre fåglar, vilket är tre gånger fler än i Ottenby-materialet. En annan
sak som också awiker mot de erhållna resultaten vid Ottenby är att de ä1-
dre fåglarna vid Auqustburg utgör en stor procent i början av fångsten
för att senare avtaga. Att äldre Rödhakar anländer före de yngre frar vi-
sats i ett material från store Farder (59004'N, I0o32rE) i oslofjorclen,
Norge, vårarna 1975-76 (t'lehlum 1981). Materj.alet har åldersbestänts på

vinterdräktskaraktärer (Mehlum I979) . Ankomsttiden är ungefär densarnma

vid Store Farder son vid Ottenby. Av '107 åldersbestämda Rödhakar 1975 var
41* ä1dre; av de 717 som bestiimdes 1976 var 38t äldre,

Att vi på Ottenby erhålIit knappt hälften av procenten äldre fåglar
jämfört med Saemann (f98f) och lrtehlum (1981) skulle kunna tala för att vi
har övervärderat antallet ungfåglar. Hå11er då de ålderskriterier vi an-
vänt på Ottenby?

I Tab. 6 redovisas ungfågelbestämda Rödhakar från yåren L978 och hur de
uppvlsat ålderskaraktärerna. Här kan också ses hur många av dessa som

skulle kunna bestämmas med stöd av vinterdråktskaraktärer (enligt Svens-
son 1975 och l'lehlum 1979), Antar v.i att de 73 som inte går att ungfågel-
bestämma på vinterdråktskaraktärer, och som bestämts till ungfåglar en-
ligt Pettersson (1981), är äIdre och räknar om Ottenbysresultat erhålls
följande procent äIdre fåglar: 1978 l-4,4t, L979 20,5*, 1980 18,88 och
1981 23,5t. Detta talar för att Ottenby oavsett åldersbestämningsmetoil
erhåller ett resultat med 1ägre procent äldre Rödhakar än som erhållits
vid Augustburg och Store Farder.

Mehlum (198I) visar på att hanen anländer före honan hos Rödhaken. Han

baserar detta på vingmåttsskillnader under fångstperioden. Det könsbestäm-
da material- vi erhåIlit på ottenby talar inte emot detta.

Resultatet taler för att de gamla fåglarna som flyttar först lnte be-
rör Ottenby i samna grad som på de två andra fångstplatserna. Ätdre hanar

:; 
1'l

48)

l8
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Rödhake
Etithacus rubecula
Koltrast
Tutdus metula
Antal dar;ar
Number of daqs

d(n ,,s)
l(n 'tz) 9 (n

drn zlt)
J(n lll I

t(n 151)

O(n 12)'io)

a(n 272)

0 5 10 15

Fiq. 3. Könsskillnaaler i medelankomsten hos Rödhake och Koltrast i förhållande til 3K+
hannernas ankomstdato. OfylJ-d markering representerar 2K fåglar, fyll-al markering 3K+
få9Iar.
See diffez,enees in the tine of arriual of Robin and BLaekbitd t,eLatiue to the auerage date
for, Sz'd caLendaz.-year,+ nales. Open synboLs represent Znd yeaz'birds, filled symboLs 3r'd
aear.

skulle alltså inte stanna upp vid Ottenby i samme utsträckni-ng som de yng-
re och alltså inte kunna b1i fångade. Anredningen tifl att hanen ftyttar
före honan anses vara att hanen ska ha kommit tirl häckningsområdet och
etabrerat häckningsrevil^titrs honan an1änder (schiiz 1921). skulle då den
ä1dre hanen ha mer bråttö'h än den yngre? Lack (1965) visar att bland en-
gelska Rödhakar övervintrar en större procent äldre hanar än yngre i häck-
ningsområdet, vj-1ket jo också är ett sätt att vara tidigt i häckningsom-
rådet.

En annan sak som är viktig för att förstå sammanhanget och orsakerna
ti1I den lägre procenten äldre fåglar i ottenbyfångsten är ottenbys fångst-
trädgårds läge (Fig. 4). (För områdesbeskriving se Edelstam :-g'121. AEt
yngre fåg1ar inte är lika måImedvetna i att väl_ja flyttningsvägar och
rastplatser som de ä1dre som redan flyttat en eller flera gånger, har
lagts fran som en möjlig anledning till att kustnära platser uppvisar hög-
re procent ungfåglar av nattflyttande småfågelarter under höstarna gent-
emot inlandslokaler (Nisbet et a1. 1963, Ralph 198I). Att fångsten av Röd-
hakar under höstarna vid flera kustlokarer visar mycket hög procent ung-
fåglar anses av Mehrum (1981) kunna bero på detta kustfenomen. Att detta
fenomen gäIler även under våren finner jag högst troligt då flyttningen
mot norr jo görs för första gången av ungfåglarna (2K). De äIdre fåglar-
na skurre helt enkert rasta på de rastlokaler de tidigare hittat, medan

Fig. 4. Karta över Olands södra
udde clår ottenby fågelstation
är belågen. streckat onråde har
hö9 vegetation.
Map.-shouing the southern point
of 0land, uhere )ttenby Bird
)bseruatorg is situated. Sha-
ded az,eas Vurue trees oz'bushes.

0ttenby Lund
Ottenbq Gtove
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de yngre måste söka efter sådana rastlokaler och börjar sitt sökande vid
kusten (jfr. Alerstam & Pettersson 1977). Detta stäruner dock dåligt med

kustLokalen Store Farder, som uppvisar högre procent ä1dre fåglar än Ot-
tenby. Blotop- och vegetationsbeskrivninger av Store Farder (Michaelsen
& Syvertsen 1971) indikerar en bra rastlokal för Rödhakar, även om den

möjligen inte.är optimal, så är den i varje faIl bättre än fångsttråd-
gården vid Ottenby, där troligen skogspartiet Lunden 1,5 km norr on områ-

alet (Pig. 4) utgör en bättre rastplats. Fångsttrådgården fungerar möjli-
gen endast som genomströmningsplats.

Att Ottenbynaterialet vj-sar en mer koncentrerad fångstperiod för äldre
Rödhakar skulle också kunna bero på att vi inte berörs av alla grupper,
exempelvis inte äldre hanar.

Tack till alla nedhjålpare vi-d insamllngen av fåltmaterialet samt nin fru Maria för rna-
nusläsning. christian Ejort tackas för läsning och synpunkter på ett prinårmanus.
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