
Lövsångarens Phylloscopus trochilus flyttning vid Ottenby
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En viktig del i arbetet vid soF:s fdgelstotion på Ölands södra udde iir ott med hjtitp
av fångstsiffrorna registrera föröndringar i flyttningen hos olika arter. Det ör ett ar-
bete som ingår i naturvårdsyerkets miljöövervakningsprogram PMK. För att tillful-
lo kunno utnyttja ringmtirkningsmaterialet krrivs så bra grundfakta som möjligt om
de flyttande fåglarna. Dcirft)r har fågelstationen nu samlat tillgdngliga flyttnings-
uppgifter om Sveriges vanligaste fågel - som dock varje år tillbringar kingre tid i
Afrika tin i "hemlandet"!

Som ett led i arbetet att förbättra möjligheten att
använda Ottenby fågelstations (56o 12'N,
16" 24'E) fångstsiffror för att belyså populations-
föråindringar, analyseras i denna upp$ats lövsång-
rens flyttningsmönster, samt diskuteras vilka po-
pulationer Ottenby berörs av.

Två raser

I Norden åir lövsångaren företrädd av två raser,
nominatformen Ph.t. trochilus och Ph.t. acredula
(Williamson 1976). I Sverige löper en diffus gräns
mellan de två raserna från Bohuslän genom Väs-
tergötland och Östergötland (Salomonsen 1945,
SOF 1978), där acredula avlöser den sydligare no-
minatrasen.

Storleken - t.ex. vinglåingden - på lövsångar-
na i de sydligt häckande populationerna är mindre
än för de nordliga (Ticehurst 1938, Salomonsen
1945, Williamson 1976). Dessutom finns en stor-
leksskillnad mellan könen, så att hanen har 4-5
mm längre vinge än honan (Niemeyer 1969a, Wil-
liamson 1976, Smith 1980a, Norman 1981). Här-
utöver har Salomonsen (1945) visat att de skandi-
naviska lövsångarna uppvisar en fåirgförändring
från olivgrön ovan i södra Sverige till mera grå-
grönfärgade i norr. Sydliga lövsångare lir också
gulare undertill.

Flyttningen

Under varflyttningen har man tidigare noterat en
tidsdifferens för passagen av de olika könen (Wil-
liamson & Butterfield 1954, Bentz 1983, Smith

Meddelande nr 98 från Ottenby fågelstation.

Conlribution no. 98 frcm Ottenby Bird Obretvatorr-

1980b). Bentz (1983) visade att hanarna passerade
södra Gotland ca 8 dagar före honorna. Även niir
det gåiller andelen i den totala fångsten har en
skillnad mellan könen observerats (Williamson &
Butterfield 1954, Niemeyer 1969b). På Helgoland
(54'11'N, 07'55'E) erhöll Niemeyer (1969b) 1990
hanar och 8190 honor. Smith (1980b) fångade
dock flera hanar än honor på St. Agnes, Isles of
Scilly (49"50'N, 06'20'W), men detta antogs bero
på en större fångstinsats under hanarnas sträck-
topp.

Fler lövsångarhonor än hanar fångas under vårflytt-
ningen. Det beror på att hanarna har bråttom till häck-
ningsplatserna för att etablera revir och dåirför rastar
mindre. Foto: Carl-Gustaf Edhardt.

Male Willow Warblers don't paus os much as females
do.
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Även höststräckets förlopp har behandlats,
men Niemeyer (1969b) kom ej för två undersök-
ningssiisonger fram till något entydigt resultat
med avseende på unga och gamla fåglars passage.
Han erhöll, på Helgoland hösten 1964, en ökning
av andelen adulta fåglar från 3lgo i början av
augusti till 6890 i den senare halvan av månaden.

Zinks (1973) återfyndskartor (figur l) visar att
det huvudsakligen finns två flyttningsvägar för
nordiska lövsångare. Finska fåglar viiljer en syd-
östlig kurs genom Europa, medan t.ex. sydsvens-
ka lövsångare tycks flytta mot sydvåist. Högstedt
& Persson (1982), som analyserat höststräcket av
arten i Sydsverige, bygger sitt resonemang om
unga lövsångares åLlder vid höstflyttningen på an-
tagandet att Ottenby endast skulle beröras av
nordliga populationer. Vi visar lock nedan att
Ottenbys geografiska läge medför ätt både syd-
svenska, nordsvenska och finska i"åglar passerar
under sträcket.

Material och metoder

Fångst och ringmåirkning har utan egentliga avbrott be-
drivits vid Ottenby fågelstation sedan 1946 (Hjort m.fl.
l98l). Numera sker fångsten enligt standardiserade me-
toder med s.k. japanska slöjnät (9 st. under varar och
13 st. under höstar) samt med två Helgolandsfällor.
Vingmått har insamlats på fångade lövsångare enligt
Svensson (1975), metod 3. Vinglängden har avliists till
närmaste hela millimeter. Fr.o.m. 1980 har samtliga
fångade lövsångare vingmätts, vårar som höstar. Dessa
mått har insamlats av flera personer, men eftersom ring-
märkarna vid fågelstationen kontinuerligt kalibrerar si-
na mätningar kan materialet behandlas som homogent.
Aldersbestiimningar på höstfåglarna har sedan hösten
1979 konsekvent gjorts efter de normer som beskrivits
av Pettersson (1981). Under vårarna har inga åldersupp-
delningar gjorts.

Som ett led i försöket att separera olika populationer
har fr.o.m. varen 1980 även uppgifter om fåglarnas färg
insamlats. En fyrgradig färgskala har därvid använts
(tabell 1). Vid bedömningen är det för översidan ryggens
fiirg och för undersidan bröstets och bukens fiirg, som
är avgörande. För varje fågel erhålls ett tvåsiffrigt num-
mer. Exempelvis innebiir en individ med färg I I en fågel
med grå rygg och vit undersida. Skalan har utarbetats av
P.G. Bentz, G. Holmström och C. Walinder.

Sedan stationens tillkomst l946har t.o.m. våren 1982
44 000 lövsångare ringmiirkts. Dessa har resulterat i 47
(0,1190) återfynd och kontroller utanför stationen. Som
jämförelse till fångstsiffrorna för höstarna 1980 och
l98l har uppgifter från Kvismaren (59"11'N, 15"24'E)
och Nidingen (57'18'N, 11"54'E) medtagits (B.-E. Sjö-
linder och U. Unger i brev).

Resultat

Zinks (1973) återfyndskarta för pullmiirkta och på
håckplats miirkta vuxna lövsångare visar att syd-
och mellansvenska populationer flyttar i sydviist-
Iig riktning, medan finska fåglar viiljer en östliga-
re väg (figur l). Äterfynden från Ottenby (aZ st.)
redovisas för varmiirkta respektive höstmåirkta
fåglar i figur 2 och 3. Kartorna visar att lövsånga-
re som passerar Ottenby flyttar utmed både den
västra och den östra vägen. Som en jiimförelse har
återfynden från Falsterbo (55o23'N, 12.50'E) i
sydvästra Skåne omritats efter Roos (1972) (figur
4). Falsterbo tycks rekrytera fåglar huvudsakligen
från populationer som flyttar i västsektorn. Äter-
fynden från norra Sverige tir överhuvudtaget myc-
ket få och det iir oklart vilken flyttningsriktning
dessa fåglar våiljer (Österlöf 1980).

Tabell l. Färgkategorier för klassificering av lövsångare under varstråcket.

Categories of colour classification of Willow Warblers during spring migration.

Ovansida
Above

Undersida
Below

t.

)

Grå
Grey

Grågrön
Greyish green

Grönaktigt brun
Greenish brown

Grön
Green

Cråvitt bröst, vit buk
Breast greyish white, belly white

"Gul-" (eller "brunstänkt") bröst, vit buk
Breast tinged yellow or brown, belly white

Gult bröst, "gulstänk" i övergång till vit buk
Breast yellow, tinged yellow towards belly

Gult bröst, "gulstänkt" buk
Breast yellow, belly tinged yellow

3.

4.
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Vårflyttningen

För å,ren 1972-Bl redovisas den totala vårfångs-
ten vid Ottenby i figur 5. Medianfångstdatum för
våren under tioarsperioden var 18.5. För att un-
dersöka storleksvariationer hos lövsångarna un-
der våren utvaldes tre testgrupper varje ar
1980-82. De hundra först fångade fåglarna,
hundra kring siisongmedianen (m-49, m + 50)
samt de hundra sist fångade jåimfördes statistiskt
med varandra med avseende på vinglåingd. Grup-
pernas vinglängdsfördelning visas i figurerna 6
a-c. Fåglarna blir successivt mindre under våren

Vår Fågelvijrld 13 ( I 984)

och alla testgrupperna skiljer sig signifikant från
varandra (p(0,01). Detta tolkar vi som en för-
ändring i sträckets könssammansättning. Hanar-
na som åir större (Niemeyer 1969a, Williamson
1976, Smith 1980a, Norman l98l) dominerar den
första gruppen och honornas dominans ökar frå,n
den andra till den tredje gruppen. För de tre vårar-
na var andelen hanar med en punktformig köns-
gråins för vinglåingden 67 mm 4u/0, 48s/o respekti-
ve 29t/o. Niemeyer (1969a) beräknade att felet vid
en sådan gråins uppgar till 2-4,50/0, dvs att detta

Figur 1. Äterfynd av i Norden pullmåirkta resp. på häckplats måirkta vuxna lövsångare. Stjärna representerar fägel
miirkt som bounge, och fylld cirkel representerar fågel måirkt som adult på hackplats eller undei hösten. Kartan
omritad efter Zink (1973).

Recoveries of nestlings and adult Wittow Warblers ringed in breeding areas. Star represents a bird ringed as nestling
and filled circle a bird ringed as adult within lhe breeding area or diring the autumn. The mop is dräwn after zink
(1973).
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iir risken att fåglar som betraktas som hanar i sjåll-
va v€rket iir honor. Varfångsten uppvisar alltså en
övervikt av honor.
För att undersöka om även olika populationer av
lövsångare kunde påvisas analyserades fåirg-
gruppsindelningen (ifr tabell 1) de tre vå,rarna.
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Figur 2. Återfynd och kontrol-
ler av vårmärkta lövsångare vid
Ottenby, och märkplatser för
fåglar kontrollerade vid Otten-
by under våren.

Recoveries of Willow Warblers
ringed during spring migration
at Ottenby, and ringing sitesfor
birds examined at Ottenbv
during spring.

Äterfynd Recoveries:
f Augusti-november
I December-februari
L Mars-maj
a Juni-juli

Märkplats för kontroller:

Ringing sites for birds exomin-
ed ot Ottenby: +

Figur 3. Återfynd och kontrol-
ler av höstmärkta lövsångare
vid Ottenby, och rniirkplatser
för fåglar kontrollerade vid
Ottenby under hösten. Symbo-
ler som i figur 2.

Recoveries of lV'illow l4/arblers
ringed during autumn migra-
tion at Ottenby, and ringing si-
tes for birds examined at Otten-
by during autumn. For symbols
see Fig. 2.

Det gjordes med hjåilp av figur 7 som visar ving-
längdsfördelningen för vingmätta fåglar varen
1982. Som synes noterar man en tydlig kluster-
bildning i figuren, där man huvudsakligen kan ur-
skilja fyra koncentrationer. Från dessa har fyra
testgrupper utvalts, två grupper med vingliingd
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Figur 4. Äterfynd av lövsångare
märkta vid Falsterbo under vår-
och höststräcket, och måirkplat-
ser (stjärnor) för fåglar som
kontrollerats vid Falsterbo.
Kartan omritad efter Roos
(r977).

Recoveries of Willow Vlrarblers
ringed at Falsterbo during
spring- ond autumn migration,
and ringing sites (stars) for
birds exsmined at Falsterbo.
The mop is drawn after
Roos(1977).

Figur 5. Fångst av lövsångare vid Ottenby i femdagarsperioder aren l9'12-8I. Medianfångstdatum för våren re-
spektive hösten är utmåirkta med pilar.

Five days means of ll'illow Warbler trapping at Ottenby 1972-81. Median dates of migration is denoted by one

arrow for spring and one for autumn.

OKT
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70-71 mm och två med vingllingd 64-65 mm.
De större fåglarna betraktas som hanar och de
mindre som honor. Felet vid en sådan klassindel-
ning iir m.e.m. försumbart (Niemeyer 1969a). För
båda vinglåingdsklasserna ökades inblandningen
av ll-22:or (grå och bruna fåglar) i den senare
gruppen (tabell 2). Detta tolkar vi som att de förs-
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Figur 6 a-c. Vinglängdsfördelning för tre kontroll-
grupper av lövsångare under vårsträcket 1980-82.
Grupperna består av de 100 först fångade lövsångarna
under säsongen (l), 100 kring medianen (2) samt de 100
sist fångade (3). Alla grupperna skiljer sig signifikant
från varandra (p<0,01).

Il'inglength distribution for three groups oJ Willow
Warblers during spring migration 1980-82. The groups
consist of the first 100 trappsd (1), 100 trapped around
the median (2), and the lsst 100 for season (3). All
groups differed significantly from each other /p<0.01).

ta grupperna bestar av hanar respektive honor av
sydligt häckande fåglar. I den senare gruppen var
inblandningen av grå och bruna fåglar större och
detta innebiir att nordligare häckare då också pas-
serar Ottenby. Det bör dock noteras att andelen
grå och bruna fåglar hela tiden ligger under 5090
av totalantalet inom respektive grupp.

1982
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Figur 7. Vinglångdsfördelning för lövsångare dag för
dag våren 1982. Figuren har legat till grund för urvalet
av kontrollgrupper, där fåglarnas färg jiimförts. Grup-
perna är skuggade i figuren. A : vinglångd och B =
datum. Liten cirkel: 3-7 ex., medelstor cirkel: 8-15 ex
och stor cirkel: 2 16 ex.

Winglength distribution for lVillow Warblers for every
day during the spring 1982. The figure has been the basis
for selection of test groups, where the birds' colouration
have been compared. These groups are shown shaded. A: winglength and B = date (1.5 : lst Moy, L6 : Ist
June). Small circles 3-7 birds, medium circles 8_15
and large circles 2 I6 birds.

Höstflyttningen

För aren 1972-81 redovsias den totala höstfångs-
ten vid Ottenby i figur 5. Flyttningen kommer inte
igang på allvar förrän i början av augusti och kul-
minerar i två toppar, en i mitten av augusti och en
i månadsskiftet augusti,/september. I juli fangas
endast ett fåtal faglar, och dessa hiirrör troligen
från lokala ungfågelrörelser (Goodbody 1952,
Lack 1966). Baker (1978 s. 190-l9l) noterar att
ämnet iir så gott som outforskat; ungfågelrörelser
av tättingar finns dock beskrivna i Sverige för rör-
sångare och sävsångare i Nåirke (Johansson 1980).

Extrema platser, som öar (Nidingen, Hartsö-
Enskiir (58o41'N, 17"29'E) och uddar (Ottenby),
berörs troligen endast i ringa omfattning av löv-
sångarens ungfågelrörelser. Däremot kan nog in-
landslokaler (Kvismaren), som i större omfattning
sammanhänger med häckningsområden, beröras
av sådana förflyttningar (figur 8 a-c). Nord
(1971) anger att Hartsö-Ensklir ej fångar något
större antal lövsångare i juli, men att Torhamn
(56"04'N, 15"50'E), ej avlägset från Ottenby, gör
det. Vi anser att denna skillnad måste bero på i vil-
ken utsträckning lokalerna berörs av ungfågelrö-
relserna och ej på någon egentlig flyttningstids-
skillnad mellan olika populationer. Lokaler som
Ljunghusen (55o24'N, l2'55'E) och Falsterbo,
som uppenbarligen huvudsakligen berörs av sydli-
ga populationer, uppvisar flyttning först i augusti
(Högstedt & Persson 1982).

Höstarna 1980 och l98l fångades vid Ottenby
743 respektive I 239 lövsångare och andelen adul-
ta var 2,2t/o och 3,090. Huvuddelen av de adulta
fåglarna fångades båda åren i andra halvan av
augusti och första halvan av september.

På samma sätt som för våren har vingliingden
för tre grupper lövså,ngare undersökts statistiskt
höstarna 1980 och l98l (figur 9 a-b). Vi fann att
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de hundra första fåglarna hade signifikant kortare
vingar än de två senare grupperna. Men eftersom
fångstdiagrammet för höstslisongen uppvisar två
toppar (figur 5) har fåglar ur dessa också jåimförts
med varandra 1980 och 1981, då med användande
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Figur 8 a-c. Fångst av lövsångare i femdagarsperioder
från Ottenby, Nidingen och Kvismaren höstarna
1980*81 .

Five day trapping numbers of Willow llarblers at
Otlenby, Nidingen and Lake Kvismaren in the autumns
of 1980 and 1981.

av de individuella arens toppar. Fåglarna från den
första toppen (9-18 augusti) hade ca I mm korta-
re vinge än de från den senare toppen (24 augus-
ti-2 september). Skillnaden var höggradigt signi-
fikant (p(0,001). Avståndet mellan de två top-
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WINGLENGTH

Figur 9 a-b. Vinglängdsfördelning för tre kontrollgrupper av lövsångare under höststräcket 1980-81. Grupperna
har valts ut på samma sätt som för figur 6. Den första gruppens (l) fåglar hade signifikant kortare vinglängd än de
två senare (2 och 3). De två sista grupperna skilde sig dock ej signifikant från varandra.

Winglength distribution for three groups of Willow Warblers during autumn migration l,980-8/. The groups hove
been selected in the some woy as described in Fig. 6. The birds in thefirst group (l) had significantly shorter wing-
length lhan the two later groups (2 and 3), but the two later groups did not differ significantly from each other.

70 vtrcLnrco
WINGTENGTH

Tabell 2. Procentuell förekomst av "grä" och "bruna"
lövsångare (kategori 11-23 enligt tabell l) i de olika
(skuggade) grupperna i figur 7. Siffran inom parentes
anger det verkliga antalet ll-23:or i gruppen. Material
saknas för den tidiga gruppen hanar 1980.

Percentage of "grey" and "brown" birds (categories
I I-23 in accordonce with Tab. I) in the different (shod-
ed) groups selected from Fig. 7. The figure within
brackets gives the total number of I l-2j:s in the gro-
up. Material from the earliest group of males 1980 is
missing.

r980 ll (21) 10-17 maj
32 (38) 38 (33) 27 maj-5 juni17-26 maj

l98l 28 april-7 maj 22 (24) l't (7') 8-17 maj
13-22 maj 3l (8) 20 (11) 20-29 maj

1982 28 april-7 maj l0 (9)

13-22 ma1 26 (23)

parna anser vi representerar tidsskillnaden i flytt-
ningen mellan olika populationer. Den första top-
pens fåglar var mindre och innehåller således fler
sydligt häckande lövsångare, och den senare top-
pen innehaller fler fåglar ur nordliga populatio-
ner. De testade exemplaren var genomgående ung-
fåglar. Antalet nordliga lövsångare vid Ottenby
kan alltså på höstarna eventuellt vara ca två
gånger så stort som antalet sydliga (figur 5).

För att ytterligare visa på de olika populationer-
nas passage vid Ottenby kontrollerades märkda-
tum för återfynden i västra respektive östra Euro-
pa. Medianfångstdatum för viistliga återfynd (8 st
väst om l0"E) var 15.8 och för östliga återfynd
(7 st. öst om lO"E) 26.8. Dessa båda datum sam-
manfaller med de båda sträcktopparna under hös-
ten. Detta tolkar vi som ytterligare belägg för att
nordliga lövsångare passerar Ottenby under den
sena sträckperioden och sydliga lövsångare i den
första sträcktoppen.

3 (5) 8-17 naj
19 (72) 20-29 maj
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Diskussion

Under varsträcket noterades vid Ottenby en större
andel honor än hanar. Detta stämmer våil överens
med iakttagelser på många andra fångstplatser
(Williamson & Butterfield 1954, Niemeyer 1969 b
m.fl.). Förklaringen till detta torde vara en flytt-
ningsstrategisk skillnad mellan könen. Hanen,
som hävdar revir på häckplatsen, gynnas av att så

tidigt som möjligt anlända till häcklokalen. Under
flyttningen skulle hanarna dåirför ha mera brått-
om och alltså lägre benägenhet att rasta, t.ex. vid
Ottenby. En analys av rödhakens vårsträck över
Ottenby (Pettersson I 983) visar också att de fåglar
som har mera bråttom åir underrepresenterade i
fångsten.

Av lövsångarnas storlek att döma innehåller
den första fångsttoppen under hö3tsträcket (figur
5) mest sydliga fåglar och den andr*mer nordliga.
Nåir det gåiller ursprunget för de nordliga popula-
tionerna som passerar Öland tyder ett återfynd vid
Ottenby av en fågel ringmåirkt i Ammarnåis
(65o58'N, 16"13'E) under häckningstid (miirkt 7.7
1974 och funnen vid Ottenby 10.9 1974) på att rik-
tigt nordliga svenska fåglar förekommer under
hösten. Från Ottenby föreligger även en kontroll
av en lövsångare mtirkt i finska skärgården
(59o50'N, l9'54'E) (miirkt 7.5 1973 och kontrol-
lerad vid Ottenby 4.5 1974), vilket visar att finska
fåglar kan passera Öland i varje fall under vå,rar-
na. Det mest förnuftiga vägvalet för finska löv-
sångare (figur l) förefaller dock vara att passera
de baltiska staterna. Diirför bör nog huvuddelen
av acredula-fåglarna vid Ottenby ha sitt ursprung
i Sverige.

Även sträckriktningen för nordsvenska fåglar
bör vara sydöstligt orienterad, eftersom rasen ac-
redula enligt Williamson (1976) övervintrar i östra
Afrika, Under hösten är andelen ocredula fägIar
vid Ottenby eventuellt dubbelt så stor som ande-
len trochilus. Antalet återfynd av ringmåirkta fåg-
lar åir dock lågt i Östeuropa och Egypten. Det kan
bero på att sannolikheten för återfynd iir större i
Våist- iin i Östeuropa, bl.a. till följd av språkskill-
nader, en av må,nga felkåillor vid återfyndsanaly-
ser (Mork 1974, Alerstam 1982, s. l3l).

Också Falsterbo och Ljunghusen berörs av en
andra fångsttopp, fastän mycket mindre iin vid
Ottenby (Högstedt & Persson 1982). Denna senare
topp bestar sannolikt även vid Falsterbo och
Ljunghusen av nordliga populationer, d.v.s. av
sydöstflyttande fåglar. Falsterbos återfynd (figur
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4) fanns tidigare uteslutande i våist, men helt nyli-
gen har ett återfynd erhållits från Egypten (Roos i
brev) (miirkt 8.9 1980 och återfunnen i början av
oktober på 30o50'N, 29"30'E). Detta konfirmerar
antagandet att även sydöstflyttare fångas vid Fals-
terbo, och det sent under flyttningsperioden.

Andelen adulta fåglar under höststräcket var
vid Ottenby 2-30/0. Detta kan jåimföras med vad
Niemeyer (1969b) redovisar för Helgoland
(31-6890). Den tyska analysen grundar sig på
material från 1960-talet, och det kan dlirför inte
uteslutas att man då anvlint sig av idag icke god-
tagbara bestämningskriterier.

Högstedt & Persson (1982) beräknade åLldern
hos unga lövsångare vid höstflyttningen och antog
då att Ottenby endast berörs av nordliga popula-
tioner. De använde sig dåirvid av mediandatum för
hela hösten (27.8), men den korrekta fångstmedia-
nen bör p.g.a. flyttningens tvåtoppighet vara nå-
got senare. En sådan justering skulle stödja deras
slutsats att det inte förekommer någon skillnad i
relativ flyttningså,lder mellan ungfåglarna i de två
populationerna.

Ett tack riktas till alla dem som hjälpt till med insam-
lingen, till Christian Hjort för hjiilp med manus samt
P.G. Bentz, G. Holmström och G. Walinder för hjälp
med den fyrgradiga fiirgskalan. Flyttfågelforskningen
vid Ottenby fågelstation understöds av Statens natur-
vtudsverk (PMK).

Summary: The migration of Wiilow l(arbler,
Phylloscopus trochilus, at Ottenby.

Two subspecies of the Willow Warbler breed in Scandi-
navia, Phylloscopus t. trochilus and Ph. t. acredula.
One difference between the subspecies is that acredula
(the northern subspecies) has on average a longer wing
(see, e.g., Williarnson 1976). Salomonsen (1945) also
showed that Willow Warblers in northern Scandinavia
are brighter (greyish green) than those in southern popu-
lations (olive green).

The wings of all Willow Warblers caught at Ottenby
(56"12'N, l6'24'E) in the seasons 1980-82 were mea-
sured according to method 3 (Svensson 1975), and the
birds'colours classified according to Tab. l All ringing
recoveries (47 since L946; 0.ll per cent of all Willow
Warblers ringed at Ottenby) were also analysed; the re-
sults are presented in Figs. 2 and 3. These show that
birds passing Ottenby migrate both via a western and an
eastern route, whereas Falsterbo (55"23'N, l2'50'E)
mainly recruits birds migrating towards southwest (Fig.
4). Therefore, we belive that Willow Warblers that mi-
grate over Ottenby originate from both southern and
northern Scandinavia (with the northern subspecies win-
tering in east Africa (Williamson 1976) and passing
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across eastern Europe). That both subspecies pass at
Ottenby is also supported by estimates of wing length
and colour (Fig. 7).

During the spring migration the mean wing length of
the samples successively decreases as the season pro-
ceeds (Fig. 6), and more of the smaller than of the bigger
birds are caught (Fig. 7). We interpret this as a result of
an altered sex composition of the migrant population.
Males are probably selected to arive in the breeding
area early, to claim a territory. Therefore they arrive be-
fore the females and also pass through quicker without
pausing as much as females do.

After the breeding season, the first Willow Warblers
are caught in July, but these birds are considered to be
juveniles on postfledging dispersal within the breeding
area. More Willow Warblers are trapped in July at in-
land localities like Kvismaren (59.11'N, 12.24,E)than
at trapping stations on headlands and islands, like
Ottenby and Nidingen (57'18'N, 11"54'E) (Fig. 8). So
their true autumn migration at Ottenby does not start
until the beginning of August.

The autumn migration is characterised by two peaks
(Fig. 5), separated by approximately 17 days. Analysis
of wing lengths indicates that the first peak mainly con-
sists of southern, and the second of northern popula-
tions. The median dates of recoveries in western and
eastern Europe, respectively, agree with these two
peaks, further supporting the conclusion that the early
peak represents birds of a southern, the late peak birds

of a northern origin. The number of northern birds is
probably roughly twice that of southern birds. Never_
theless, there are more recoveries in western Europe.
This is probably because the probability of being ie-
covered is much greater in western than in eastern Euro-
pe (or in Egypt, for example).

The northern Willow Warblers that pass Ottenby
probably originate in northern Sweden, since those
breeding in Finland are more likely to migrate through
the Baltic republics (Fig. 1). A recovery from Ammar_
nåis (65'58'N, l6'13'E) in northern Sweden supports
this assumption.

Falsterbo also experiences a second peak during the
autumn. It is however much less prominent than that at
Ottenby, probably because of Falsterbo's position in the
extreme southwest of Sweden,

Högstedt & Persson (1982) calculated the age at which
juvenile Willow Warblers of different populations start-
ed their autumn migration. They found a small differen-
ce between the populations of southern and northern
Scandinavia, but still felt that it was unjustified to con-
clude that northern Willow Warblers start migrating at a
younger age. Since they assumed that all Willow Warb-
lers at Ottenby had a northern origin, the median date
they calculated was influenced by the peak of southern
birds, and thus too early. Their conclusion, that there is
no difference in the age at which northern and southern
Willow Warblers start migrating, is thus supported by
the present analysis.

Vår Fågelvärld 13 ( I 984)
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Appendix. Totalt tre återfynd av lövsångare ringmärkta vid Ottenby fågelstation har rapporterats från Afrika.

Three recoveries o.f Wiltow Warblers ringed at Ottenby and recovered in Africa.

| 052 347 lK+ 1961.08.13 1962.01.28 Fort Crampel (07.00 N/19.10 E), Centralafrikanska Republiken

I 520 658 lK+ 1970.08.26 1971.03.31 Dayes Ap6yÖrnÖ (06.58 N/00.398), Klouto, Togo

AC 53 450 2K+ 1981.05.05 1982'04.12 Sokoto (13.02 N,/05.15 E), Nigeria
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