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bränning på Schäferiängarna i Ottenby naturreservat*

Anders Larsson

Betestrycket pö Schöferiöngarna i Ottenby har avtagit under sena-
re år. De dörmed. öndrade vegetationsförhållsndena hsr bl a
påverkat de höckande vadarpopulationerna negativt. De skötsel-
experiment (slåtter och brönning) som sedernera genomfördes, i
syfte att bl a återskapa en vegetationstyp lömplig för vadare, vkar
dock att beteshövden ej helt kunnat ersöttas.

Ottenby naturreservat bildades 1970 och
är ett av landets mer betydelsefulla områ-
den för rastande och häckande våtmarks-
fåglar. Ottenby är också utpekat som
internationellt värdefullt och medtaget i
våtmarkskonventionens lista över skydds-
värda områden (CW 4 på den svenska lis-
tan). Särskilt värdefulla är de vidsträckta
strandängarna (Schäferiängarna) och de
långgrunda striinderna på östra sidan.

Stora delar av Schiiferiängarna hävda-
des genom slåtter och betesgång till mitten
av 1950-talet, men sedan dess har slåttern
avtagit och.definitivt upphört i slutet av
196Gtalet. Aven betesgången har varierat
och en minskning i betesintensitet har
kunnat märkas under 1970+alet, särskilt
på ängarnas norra delar (Larsson 1974).
Den avtagande hävden har medfört en
mer högvuxen vegetation över stora area-
ler, samtidigt som en del växtarter, ofta
olämpliga betesgräs, fått en starkt ökad
spridning. De ändrade vegetationsförhål-
landena har även påverkat de häckande
vadarpopulationerna i negativ riktning,
genom att gynnsamma biotoper fönvun:
nit. Minskningen av häckande vadare har
delvis belagts av genomförda invente-
ringar (Hjort och Larsson 1973, Lindholm
& Pettersson 1979).

I slutet av 1970+alet befarades att en yt-

terligare försvagning av betesgången skul-
le leda till en total förändring av biotopen,
vilket än mer skulle försämra häckniiigs'
möjligheterna för vadare. Även floristiska
förändringar skulle bli följden och vegeta-
tionen skulle få en mer ensartad och trivial
sammansättning. Syftet med skötseln av
Schäferiängarna, som den uppställts i för-
slaget till och i den senare fastställda sköt-
selplanen för reservatet (Larsson 1983),
skulle inte kunna uppfyllas. En sådan ut-
veckling skulle också innebära ett allvar-
ligt avsteg från våtmarkskonventionens
intentioner.

Delar av Schäferiängarna bedömdes
därför vara i stort behov av en mer
intensiv hävd, som skulle kunna bryta den
inledda, negativa utvecklingen. För att
kunna få fram effektiva och samtidigt eko-
nomiskt realiserbara skötselmetoder, för
att upp$lla de uppställda målsättningar-
na, planerades ett skötselexperiment inom
nona delen av Schiiferiängarna. Effekter-
na av olika skötselalternativs inverkan på
fågelliv, vegetation och flora skulle stude-
ras.
'Målsättningen med projektet kan sam-

manfattas i följande punkter:
1 att genom praktiska skötselexperirnent

få fram för området relevanta och eko-
nomiskt realiserbara skötselmetoder

* Meddelande nr 111 från Ottenby fågelstation.

Contibution nr 111 from Ouenby Bird Observatory.
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2 att skaffa erfarenhet om optimala för-
hållanden för fågellivet, särskilt vadare

3 att få fram en skötselmetodik för bevar-
andet eller återskapandet av en vegeta-
tionsstruktur med omväxlande låga och
höga partier samtidigt som hänsyn tas
till vegetationens floristiska kvaliteter

4 att genom,de företagna åtgärderna be-
vara en dpl av reseraatets landskaps-
bldsmåssiga och kulturella egenart
(naturtypsbevarande).

Utlörande
För experimentens genomförande valdes ett ca

12 hektar stort område på norra delen av Schä-

feriångarna (figur 1). Det var ursprungligen
tånkt att de olika skötselalternativen skulle ut-
göras av slåtter, slaghackning och bränning som

komplement till betesdriften, som skulle fortgå
med oföriindrad intensitet. Av praktiska skål
kom enbart slåtter och brånning att genom-

föras. Allt hö skulle bortföras. Under hela för-
söksperioden, som omfattade fem år, skedde
årlig kontroll av häckandc änder och vadare
inom försöksyan och översiktliga noteringar
om vcgetationsförhållandena. Innan skötselex-
giirimenien b<irjade, genomfördes en noggrann
dokUmcntation av vegetationen. Denna doku-
[ientation återupprepades efter försökstidens
sll|l,

. 
: tlf,egetationsunder.sökningarna
D.9 förberedande veg€tationsundervjkningarna
genomfördes i början av juli 1978 (Andersson
199). Vegetatiönen unders<iktes med avseende
på såväI kvalitativa som kvantitativa egen-
skaper. Artcrnds kvantitet uppskattades enligt
Hult-SernanderDuRietz's täckningsgradsska-
la. Endast kårlviixter noterades. Detaljerade
vegctationsanalyser utfördes i rutor med stor-
leken 2x2 m, vilka placerades ut inom re-
prcsentativa vegetationsavsnitt (figur 2). Som
komplcment till rutanalyserna giordes även en
allmån beskrivning av vegetationen och en ve-
getationskartcring (figur 2). Karteringen utför-
dcs genom direkta fåltiakttagelser med utgångs-
punkt från en tidigare vegetationskarta (Lars-
son 1974). Buskar saknas helt inom området, så
når som på tre exemplar, vilka markerats på ve-
getationskartan.
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Figur 1. Försdksytans läge på Schäferiängarna'
The investigared oiea on Schäferiöngar
na (hatched)

Samtidigt med vegetationsundersökningarna
noterades det rådande betestrycket inom olika
delar av försöksytan. Betesgraden angavs enligt
en tregradig skala (figur 3).

Vegetationen
Nedan lämnas en kort beskrivning'av vegeta-
tionsförhållandena 1978, håmtad från Anders-
son (199).

Älvdxing-satnhållet är den arealmässigt domi-
nerande vegetationen. Kännetecknande är den
ofta ymnigl förekommande ålviixingen. Vanligt
uppträder också slidsilja, vitmåra, sumpmåra,
humleblomster, blodrot, darrgräs, hirsstarr,
tuvtåtel, rödsvingel och blåtåtel. Fläckvis finns
rikligt med slåtterblomma. I fuktigare partier
dominerar oftast gåsört, ältranunkel och blåtå-
tel. Små fuktsvackor intas ofta av gåsört och
krypven. Inom svagt betade partier härskar

Figur 2. Vegetationskarta 1978 med analyspunkterna markerade.
Vegetation map 1976 with sample plou indicated.

Figur 3. Betestryck 1978.
Grazing intensity 1978.
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rödsvingeln. Dessa delar är i regel fattiga på ör-
ter.

Tuvbildningen är i regel svag, men i försöksy-
tans södra del finns partier med mer markerad
tuvighet. Öster om vägen förekommer t o m
kraftig tuvbildning.

Ångssvingel-luddtåtel-samhöllet har stora
likheter med älviixing-samhället. Den främsta
skillnaden år den ringa förekomsten av älväx-
ing, medan däremot arter som luddhavre, ludd-
tåtel, tuvtåtel och ängssvingel är framträdande.
Av örter märks främst ögontröst, blodrot,
smörblomma och vitklöver, men älgört, höst-
fibbla, humleblomster, käringtand och rödklö-
ver är också vanliga. I några mindre svackor
finns rikligt med rörllen, liksom längs båcken
som dvgränsar försöksytan i väster.

Tuvbildningclt år svag eller saknas helt.

Bergrör-samhället intar betydande arealer
även om utbredningen inte är sammanhängan-
dc. Denna gräsart har sannolikt gynnats av

utebliven slåtter och avtagande bete. Graden av

igenviixning inom samhället varierar. I vissa de-
lar viixer bergröret meterhögt och år allenarå-
dande, i andra delar, t ex närmast väster om vä-
gen, är arten mer lågvuxen. I de sistnåmnda
områdena är vegetationen i övrigt densamma
som i älviixing-samhället. I områden med stor
dominans av bergrör förekommer inte sällan
videört och vegetativ älgört.

Tuvbildningen är högst variabel, förmodligen
beroende av markens fuktighetsförhållanden
och den tidigare hävden.

Phttsnrr-gäsört-samhöllet dominerar de
större eller mindre terrängsvackor som finns i
försöksytans norra delar. Vanligt förekomman-
de arter är gåsört, plattstarr, krypven, hirsstarr,
åkermynta, revsmörblomma, ältranunkel, tuv-
tåtel, kårrgröe och rödsvingel. Typiska är också
vattenmåra, strandklo, videört, hundstarr och
ängskavle. Flåckvis kan de högvuxna gräsen
rörflen och bergrör dominera,

Tuvbildningen är svag, men kraftigare där
bergöret är framtrådande.

Kruståtel-stagg-samhöllet uppnåder på den
tydligt markerade strandvallcn i södra delen av

försöksytan. Vcgetationen är utpräglat hedar-
tad i motsats till den övriga ängsvegetationen.
Typiska arter är kruståtel, stagg, rödven,
fårsvingel, röllika, ljung, liten blåklocka, trift,
flockfibbla och bergsyra. På små, hårdbetade
flåckar finns rikligt med lågvuxen luddlosta.
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Fårsvingel-luddlosta-samhöller finns på de

allra hårdast betade delarna av strandvallen i
söder. Förutom fårsvingel och luddlosta är de

mest framträdande arterna rödven, svartkäm'
par, röllika, gulmåra och backtimjan.

Skötselåtgårder och hävd
Under sommaren 1978 genomfördes slåt-
ter i den nordligaste delen av försöksom-
rådet, medan resten förblev enbart betat.
Hela försöksytan blev dock föremål för
slåtter under september-oktober 1979.

Allt höet bortskaffades då från området.
Under hösten 1980 slogs åter nästan hela
området, dock med undantag av det allra
nordligaste partiet. Även vid detta tillfälle
bortskaffades höet. Slåtter förekom också
hösten 1981 i hela området, men detta år
blev endast en ringa del av höet ihopsam-
lat och bortforslat. Det slagna gräset kom
i stället att täcka marken som en matta
inom stora arealer.

Under senhösten-vintern t979180
brändes delar av ängarna, främst områden
med bergrör. Bränningen var hård inom
vissa delar, medan andra var fläckvis av-
brända eller endast svedda. De största
brända partierna har markerats på kartan
(figur a). Förutom inom försöksytan blev
också några partier öster om denna av-
brända. Någon uppskattning av arealen på
dessa partier gjordes emellertid ej, men
det kan inte uteslutas att det kan ha påver-
kat antalet häckande vadare i försöksytan.

Betestrycket, som vid försökets start
antagits bli konstant under försöksperio-
den, kom dock att förändras högst avse-
vårt. I figur 5 illustreras den relativa ut-
vecklingen av antalet betesdjur inom om-
rådet. Förhållandena på djursidan har in-
neburit en utveckling från ett måttligt be-
testryck till inget betestryck alls inom om-
rådet. Fram till och med 1980 skedde un-
der vinterhalvåret stödutfodring av får i
den nordligaste delen av försöksytan.
Detta medförde en relativt kortbetad
griissvål (2-3 cm) på de närliggande, högt
belägna strandvallarna. En betydande

((
Figur 4. Brända ytor 7979.

Areas burnt in 1979.

Figur 5. Djurantalets relativa utveckling 1977-83
Relative numbers of grazing cattle and sheep 1977-83.
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Figur 6. Utbredning av bergrör 1978 och 1982.

Distrtbution of Calanugrostb epigeios 1978 and 1982.

DOlOD

nackdel med denna stödutfodring, åtmin-
stone ur floristisk synpunkt, var de stora
mängder fårspillning och halm som an-
samlades och som längre fram på för-
sommaren torkade och bildade ett jockt
pansar på marken. Vid fågelinventering-
arna 1981 och 1982 fanns inga får i områ-
det och sista året hade även ungnöten för-
swnnit.

VegetationsupptöUning lng -|9t2
Vegetationsuppföljning företogs årligen i sam-
band med taxeringen av häckfågelfaunan,
varvid allmänna noteringar om förhållandena
gjordes. Aven cffekterna av föregående års
skötsclåtgärder och dessas bctydclse för fåglar-
na registrerades.

Efter försöksperiodens slut 1982 genom-
fördes ånyo en detaljerad vegetationsanalys på
samma sått som tidigare. De provytor som an-
alyscrats, men som ej permanentmarkerats

172

VVÅ Ö*;"gav bergrör tg|-lgti2tAreos
with incrcase in Calamagrostis
cpigeios 1978-1982.

utan bara markerats på en detaljerad vegeta-
tionskarta, lokaliserades efter båsta förmåga
och med hiinsyn till de förändringar i växtsam-
hällena som inträffat. Av särskilt intresse var
att kartera bergrörsamhållets utbredning (figur
6).

En utförlig redovisning av inträffade för-
ändringar i vegetationen har låmnats i en sär-
skild rapport till naturvårdsveiket. Nedan sam-
manfattas dårför endast föråndringarna i stora
drag.

Vegetationsliiråndringar
En jämförelsc mellan totala antalet arter vid
försökets början och vid dess slut inom rälvrä-

xingsanthölkt visar på en drygt 2Gprocentig
minskning av antalet arter. Det totala antatet
arter har dock bara varit ca 20. De arter som
helt försvunnit är vårbrodd, darrgrås och knä-
griis. En ktar minskning i mängd har skett hos
rödsvingel och älviixing, medan den är något
mindre för slidsilja och vitklöver. En ökning

uppvisar däremot arter som älgört, åkermynta,
blåtåtel och ängsgröe. Blodrot och plattstarr
uppvisar i var sin ruta kraftiga ökningar. De
mest omfattande förändringarna har inträffat i
de ytor som utsatts för både slåtter och brän-
ning.

Ängssvingel- luddtåtet-samhätlet uppvisar än
större förändringar och en total artreduktion
med ca 40 procent, dvs från i medeltat 34 arter
till 20. Arter som inte påträffats l9g2 är vår-
brodd, luddhavre, darrgräs, ängssvingel, hirs-
starr och rödklöver. En viss minskning har skett
hos vitklöver, luddtåtel och kårrgröe. En svag
ökning i mängd noteras för rödsvingel, medan
en kraftig sådan skett hos tuvtåtel, sorti blivit
helt dominerande inom stora ytor.

Fuktstråken med plattstarrvegetation \ppvi-
sar förändringar som år mer svårtolkade, men
som sannolikt kan sammankopplas med vari-
erande vattenståndsförhållanden under åren.
Minskning eller försvinnande av arter som rev-
smörblomma, vitklöver, kråkvicker, hirsstarr,
brunven och tuvtåtel tyder samtliga på en lång
period med vattendränkning under ett eller ett
par år. En ökning av vattenmåra, plattstarr och
småstarr tyder också på detta. En obetydlig
men dock märkbar minskning av mängden rör-
flcn kan förknippas med den genomförda slåt-
tern-

Av särskilt intresse har varit att följa utveck-
lingen inom bergrör-samhöllet. Merparten av
detta samhälle har bränts, men med endast obe-
tydlig kvantitetsminskning av bergrör som
följd. Bränningen har dock inneburit en positiv
utveckling för åtskilliga arter. En mycket
kraftig ökning har såtedes noterats för vatten-
måra och blåtåtel, medan ökningen är något
mer återhållsam hos arter som iiltranunkel, blod-
rot, kråkvicker, rödven och ångsstarr. Av in-
tresse att notera är att ökningen av blåtåtel hu-
vudsakligen skett inom de områden som blivit
hårt brända.

Kruståtel-stagg-samhället är den vegeta-
tionstyp som varit mest stabil under försökspe-
rioden. Mycket påtagliga ändringar i dominans-
förhållanden har dock kunnat konstateras.
Mängden kruståtel och fårsvingel och till viss
del även stagg har minskat till förrnån för fram-
för allt rödven. En betydande ökning har också
skett hos blodrot. Det lilla bestånd med ljung
som fanns inom en ruta från begynnetsen har
inte kunnat återfinnas. De analyserade rutorna
har enbart utsatts för slåtter.

Diskussion om vegetationsföråindring.
arna
Att ge en sammanfattande och entydig
bild av de floristiska förändringar som in-
träffat ter sig vanskligt. Huruvida de in-
träffade förändringarna skall tolkas som
trender, dvs en succession med långtids-
verkan eller enbart som fluktuationer, dvs
årliga och kortvariga populationsförän-
dringar i vegetationen, går inte att avgöra.
Cykliska förlopp hos vegetationen kan
inte spåras vid kortare försöksperioder än
åtta år (se t ex Oomes & Mooi 1981, Elve-
land 1985). Därtill har den utnyttjade un-
dersökningsmetodiken och de successivt
förändrade försöksbetingelserna inte varit
de allra bästa.

Försvinnandet eller minskningen av ar-
ter som vårbrodd, darrgräs, knägräs,
fårsvingel och luddtåtel förorsakades av
den försvagade beteshävden. Likartade
resultat redovisas av bl a Steen (1957,
1958), Regn6ll (1979) och Rodenborg
(1e80).

Den genomförda slåttern, som skett i
augusti-september och därmed sent un-
der vegetationsperioden, har inte kunnat
ersätta en kontinuerlig avbetning av bege-
tationen under sommaren. ökningen av
arter som blodrot, höstfibbla, rödven och
ängsgröe beror huvudsakligen på den ge-
nomförda slåttern, medan den tilltagande
mängden av lågvuxna örter som vattenmå-
ra, åkermynta och ältranunkel antagligen
får tillskrivas den genomförda slåttern i
kombination med blötare markförhållan-
den. För båda artgrupperna gäller dock
att beskuggningen från högvuxna arter
minskat, vilket gagnat de mer lågvuxna.
Likartade floristiska förändringar i sam-
band med olika slåtterexperiment har re-
dovisats av bl a Oomes & Mooi (1981) och
Fogelfors (1982).

De genomförda skötselåtgärderna har
inte i någon större utsträckning påverkat
artsammansättningen i bergrör-samhället.
Inte heller har de inneburit en begräns-
ning i samhällets utbredning (figur 6).
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söksperioden hade resultatet sannolikt bli-
vit mer positivt ur naturvårdssynpunkt.

Fågelinventeringarna 197 7 - 1982
Fågelfaunans kvantitativa sammansätt-

ning studerades genom att notera före-

komster av bon eller starka häckningsindi'
cier. De flesta vadarbon lokaliserades ge-

nom att från en skyddad plats, för det
mesta fågeltornet vid All6vägen, med ki-
kare leta igenom försöksytans delområ-
den. Först när flera bon lokaliserats gjor'
des kontrollbesök vid dessa med korta no-
teringar om boets placering och den omgi-
vande vegetationen. Inventeringarna ut-
fördes främst från slutet av april till mitten
av juni, varvid området besöktes vid
15-20 tillfällen. I samband med fågelin-
venteringarna noterades även markens

Gräsand Anas platyrhynchos
Stjärtand Anas acuta
Skedand Anas clypeata
Ejder S o mate r ia mo I lis s ima
Strandskata H aematopus ostralegus

Tofsvipa Vanellus vanellus
troligt antal pailProb. no. breed. pairs

lagda kullar/No. of clutches

Brushane Philomachus pugnax
Enkelbeckasin Gallinago gallinago

Storspov Numenius arquata
Rödbena Tringa totanus
Fiskmås Larus canus

Sånglärka Alauda arvensis
Ängspiplärka Anthus pratensis

(lt\

Tabell 1. Häckfågelfaunan i försöksytan på Schäferiångarna under *en 1977-82.
Breeding birds in the censused area on the Schöferiöngarna meadows 1977-82.
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Summa/Iotal
vadarelWaders
tättingarl Passerines

fuktighetsförhållanden eller förekomsten
av blankvatten, två faktorer som ofta
påverkar fåglarnas val av boplats.

Fågelsamhällets sammansåttning
Resultaten av de årliga inventeringarna
framgår av tabell 1. För tofsvipa har även
antalet lagda kullar angivits.

Det största antalet häckande fågelpar
inom området noterades 1980 och 1981,

medan antalet övriga år var nästan kon-
stant. Den lägre siffran 1977 kan sannolikt
tillskrivas en något annorlunda invente-
ringsmetodik. Antalet vadare har varit
tämligen konstant, dock med en ökning
1980 och 1981. Denna ökning hänför sig
huvudsakligen till ett ökat antal tofsvipor,
i någon mån även rödbena. Man skall
även notera den ökade förekomsten av
häckande ejder under periodens senare
del. Enkelbeckasin och storspov har där-

emot försvunnit från området från och
med 1980.

Orsaken till det ökade antalet fågelpar
1980 och 1981 kan bero på att det dessa år
rådde tämligen blöta markförhållanden
inom hela naturreservatet. De behandlade
ytorna på norra delen av Schäferiängarna
kan därvid ha erbjudit särskilt lämpliga
häckningsplatser för flera vadararter.

Ejder
Sista inventeringsåret var det särklassigt
bästa ur ejdersynpunkt. Det kan tyckas att
området skulle vara mindre lämpligt som
häckningsplats, eftersom det efter en årlig
höstslåtter finns få partier som kan erbju-
da någon form av skydd. Genomgående
för ejderhäckningarna har också varit att
de ruvande fåglarna med lätthet kunnat
iakttas på betydande avstånd. Först när
gräset börjat våixa ordentligt i slutet av

3s 46 46 68 72 48
23 32 32 46 51 33
10121416189

Foto: Rolf Holm.
Lapwing.

Bergrörets dominansförhållande i vegeta-

tionen har bibehållits, även om en viss ut-
glesning i skottäthet har kunnat iakttas.

Den genomsnittliga vegetationshöjden

har dock minskat. Störst påverkan har

skett inom de områden som bränts hår-

dast. Denna bränning har emellertid gyn-

nat tillväxten hos blåtåtel, som fläckvis

blivit subdominant. Inte heller den kom'
pletterande slåttern har nämnvärt påver-

kat bergrörets frekvens. Försök i England

har visat att om slåttern sker i september,

ökar artens frekvens med endast 5 procent

(Rowell, Guarino & Harvey 1985). Slåtter

vid andra tidpunkter medför större frek-
vensökningar. Det är således helt omöjligt
att med enbart slåtter förhindra bergrörets

expansion. Hade betestrycket på Schäferi-

ängarna kunnat upprätthållas under fÖr-

iofsuiporna i försöksområdet gynnades sannolikt av de skötselexperiment som genomfördes.



maj har vegetationen utgjort ett visst
skydd. Trots bonas relativt öppna place-
ring har häckningsframgången varit god.

Strandskata
Antalet häckande par inom området har
varit tämligen konstant med undantag för
den obetydliga uppgång som skedde 1981.
Bona har ofta placerats i svagt tuvig mark
och gärna inom de partier som blev hårt
brända 1979.

Tofsvipa
Den kraftiga ökningen av antalet häckan-
de tofsvipor 1980 sammanhänger sanno-
likt med de skötselåtgärder i form av slåt-
ter och bränning, som utfördes hösten in-
nan. I slutet av april 1980, när antalet vi-
por fortfarande var ganska måttligt inom
området, uppehöll sig dessa främst inom
brända områden. Detta fortsatte under
hela inventeringsperioden detta år, och
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Hela sex ejderkullar
lades i den inventera-
de ytan 1982 och
häckningsframgången
var god.
Foto: Bertil Breife.
Ei.der.

blev än mer uttalat när ungarna kläckts.
Många bon placerades i eller i nära an-

slutning till de brända partierna. Totalt la-
des 39 kullar. Hur många par som åstad-
kommit dessa kunde inte klarläggas, men
vid jämförelse mellan de olika bonas ruv-
ningsperioder har minimiantalet par upp-
skattats till 30.

Bonas placering på ängsmarken 1980 är
intressant. Vid ett hastigt betraktande fö-
refaller ingen del vara mer attraktiv än nå-
gon annan. Bilden blir dock annorlunda
om man delar upp kullarna i tidigt och
sent lagda. Det framgår då tydligt att den
norra halvan av området var den mest at-
traktiva som häckningsområde. Detta
stämmer också väl överens med förhållan-
dena under tidigare år. I figur 7 och 8 har
placeringen av de 17 tidigast och de 17 sist
lagda kullarna 1980 markerats, liksom
häckningsutfallet. Detta visar, att betyd-
ligt fler kullar nådde fram till kläckning i

Figur 7. Boplacering hos tofsvipa 1980 - tidigt lagda kullar.
Nest location of Lapwing in 1980 - early breeders.

$olob dt..

Figur 8. Boplacering hos tofsvipa 1980 - sent lagda kullar.
Nest location of Lapwing in 1980 * late breeders.
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Foto: Björn-Eyvind Swahn/l{.
Ruff.

den norra delen än i den södra. Orsaken
kan vara att en stor del av de sena kullarna
härrör från förstagångshäckare. En alter-
nativ eller bidragande förklaring kan vara
att de bon som hamnat i ytterkanten av
området legat relativt oskyddade och där-
med också lättare utsatts för predation.

Även under 1981 var antalet tofsvipor
högt inom området. Spridningen av bon
över ängen var god, men eftersom ganska
blöta förhållanden rådde i början av häck-
ningssäsongen, fanns en viss dragning till
högre liggande partier. Härigenom kom
områdena i de norra och nordöstra delar-
na att utnyttjas i mindre omfattning än ti-
digare år. Häckningsutfallet detta år var
tämligen dåligt. Endast 13 kullar kläcktes
och de blöta markförhållandena torde haft
en negativ inverkan på de nykläckta ung-
arna, samtidigt som grästillväxten var

178

kraftig. Någon vecka in i juni fanns endast
ca 6 ungar kvar i området. Det är högst
troligt att antalet flygfärdiga ungar blev
ännu lägre.

Häckningssäsongen t982 var antalet
tofsvipor åter nere på samma nivå som fö-
re 1980. Overhuvudtaget uppehöll sig ett
mindre antal vipor samtidigt inom områ-
det. Häckningen förlöpte som vanligt,
med en tidig och en sen äggläggning. Miss-
lyckades häckningen skedde däremot
ingen omläggning, utan paret försvann
tämligen snabbt från området. Detta bete-
ende kan vara normalt, men hade inte ti-
digare framträtt med denna tydlighet.
Samband kan eventuellt föreligga mellan
ett litet antal par tofsvipor och på marken
kvarlämnat hö, på de ytor som normalt
brukade användas som häckningsområ-
den.

Figur 9. Boplacering hos tofsvipa 1977-79,1980-81 och 1982.
Location of Lapwing nests in 1977-79, 1980-81 and 1982.

9050b

Som häckningsområden 1979 och tidi-
gare utnyttjades framförallt området norr
om fuktsänkan och de lite högre belägna
partierna i anslutning till denna. Det skall
dock noteras att några bon aldrig påträffa-
des närmare skogsbrynet i Ottenby lund
än 75-100 m. Detta förhållande gäller
även de övriga vadarna i området. År
1978 slogs den nordligaste delen av för-
söksytan och detta torde ha bidragit till att
detta område blivit attraktivt som häck-
ningsområde. Mycket få par tofsvipor häc-
kade då i den södra delen med dess betyd-
ligt mer högvuxna och täta gräsvegetation.
I figur t har tofsvipans boplacering under
perioderna 1977-79, 1980-81 och 1982
markerats.

Rödbena
Rödbenan har ökat sin numerär något ef-

Boplacering 1977 -79lLocarton of
nests 1977-79.

Boplacering 1980 - 8l/ Location of
nesu 1980-81.

Boplacering l9fS2lLocation of
nests 1982.

ter de företagna markvårdsåtgärderna. De
häckande paren har koncentrerats till
fuktområdena i nordväst. Särskilt påtag-
ligt har detta varit de år då upptorkningen
av ängarna börjat tidigt. Samtliga par har
regelbundet utnyttjat detta fuktområde
under häckningstiden och ibland har även
fåglar med häckplatser utanför området
sökt sig hit.

Norr om fuktstråket har ingen häckning
förekommit efler 1979. Detta kan bero på
den olägenhet som vinterutfodringen av
fåren inneburit eller på att vegetationen
blivit alltför kortsnaggad och "städad" ge-
nom slåttern.

Brushane
Antalet häckande brushanar har under
perioden varit nästan konstant. Man kan
dock konstatera att bonas placering f<ire
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Inom försöksytan fanns under hela perioden flera spelplatser för brushane.



Figur 10. Boplacering och spelplats hos brushane.
Location of Ruff ness and lek sites.

och efter skötselåtgärderna 1979 skiljer sig
ganska väsentligt (figur 10). Före slåttern
och bränningen av ängarna var de flesta
bon lokaliserade till den norra delen, me-
dan de fick en betydligt mer utspridd pla-
cering efter åtgärderna. Det förefaller
som om de ienom slåttern kanske alltför
välputsade nördligaste delarna inte längre
accepterades som häckningsbiotop. I
detta område hade vintern 1978179 ocksä
lagts ut halm till fåren och flera brushonor
sågs leta efter lämpliga boplatser i anslut-
ning till halmen, men någon häckning där
kunde aldrig konstateras. Det överhäng
av gammalt gräs som uppenbarligen krävs
vid boplatsen, kunde tydligen inte ersättas
av halm.

Inom försöksytan fanns under hela pe-

rioden flera spelplatser. Placeringen av

(

o Boplacering före l919lLocation
of nesn before 1979.

e Boplacering efter l9T9lLocation
of nests ofter 1979.

A-D SpelplatVle/< sr?es.

dessa varierade dock och orsaken hänger
förmodligen samman med de förändringar
som inträffat i vegetationen genom för-
svagad betesgång. En och samriia spelp-
lats utnyttjades bara två till tre år i sträck
av något större antal hanar och därefter
endast mer sporadiskt. Tillgång till relativt
kortvuxen vegetation är en förutsättning
för att ett område skall nyttjas som spelp-
lats. Spelplatsernas lokalisering olika år
har markerats med A-D i figur 10. I
tabell 2 har det genomsnittliga antalet spe-
lande hanar på varje lokal angivits.

Enkelbeckasin
Enkelbeckasinen försvann praktiskt taget
helt som häckfågel från området efter slåt-
tern och bränningen. Förklaringen till
detta är troligen avsaknaden av tillräckligt

Tabell 2. Normala antalet spelande brushanar på olika spelplatser (fig. l0) 1977-82.
Högsta antalet hanar 1981=16 (område D) och 1982:8 (område C)
Average number of displaying Ruffs on dffirent lek-areas 1977-1982

Spelplats

5- 1l'
1982l98l1978Är

A
B
c
D

+
7*

ll*
+

+0
+0
10* 4- 5

5-10 7-l0r

0
0

2-5'
+

* = sporadisk förekomst/used sporadically
* = dominerande spelplats/doninating lek-drea that year

hög och tät gräsvegetation inom de fukti-
gare partierna av ängarna. Sådana områ-
den lämpar sig nämligen väl som häck-
ningsbiotop. Under 1980 fanns dock rik-
ligt med beckasiner inom området i början
av häckningssäsongen, men då de efter
,den första majveckan endast uppträdde
sporatiskt torde flertalet av dessa ha varit
genomsträckare.

Storspov
Storspoven har helt uteblivit som häckfå-
gel inom försöksområdet efter genom-
förda skötselåtgärder. Enstaka hanar har
dock funnits i området i början av varje
häckningssäsong, men någon häckning
har aldrig påbörjats.

Sånglörka
Sånglärkan visade en uppåtgående trend i
antalet häckande par ända fram till sista
inventeringsåret, då det lägsta antalet par
under hela perioden noterades. Orsaken
till nedgången är osäker. De genomförda
markvårdsåtgärderna tycks dock ha inver-
kat positivt på arten. Gemensamt för bo-
placeringen har varit mer eller mindre
småtuviga områden med lågvuxen vegeta-
tiön. Efter slåtter och bränning påträffa-
des sånglärkor inte sällan även inom om-
råden som tidigare helt dominerats av

Enkelbeckasinen försvann praktiskt taget helt
som häckfågel i området efter slåtter och brän-
ning.
Foto: Bertil Breife.
Snipe.
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Sånglåirkan visade en uppåtgående trend i antalet häckande par ånda fram till sista inventeringsåret.
Foto: Rolf Holm.
Skylark.

bergrör.'Några bon påträffades dock ald-
rig i dessa områden.

lngspiplörka
Angspiplärkans utveckling liknar sång-
lärkans. Arten föredrar dock betydligt
fuktigare omiåden och gärna partiei må
högt gräs och kraftigare tuvbildning.

Slutkommentar
De genomförda studierna och skötselåt-
gärderna visar att vegetation och fågelfau-
na på Schäferiängarna utgör ett känsligt
ekosystem, som befinner sig i ett dyna-
miskt skede. De genomförda skötselåtgär-
derna har inte kunnat ersätta den avtagan-
de och slutligen upphörda beteshävden.
Slåtter en gång under vegetationsperioden
har förvisso bidragit till att gynna fågelfau-
nan. En sen höstslåtter innebär emellertid
uppenbara risker för att växtsamhällena
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ändras och att den floristiska sammansätt-
ningen avlänkas från det tillstånd som en
gång utgjort grunden för områdets biolo-
giskt rika innehåll. Om slåtter sker får
höet dessutom aldrig lämnas kvar på
marken.

Betesdriftens betydelse för bevarandet
av denna typ av ängsmarker har blivit be-
lyst på ett oplanerat (och inte önskvärt)
sätt. Skall denna typ av marker bevaras
för att hysa ett sedan århundraden karak-
teristiskt ekosystem med våtmarksfåglar
och en kulturanpassad vegetation och flo-
ra, måste beteshävden fortgå. Det är ock-
så angeläget, t o m nödvändigt, att det
nödvändiga betestrycket per arealenhet
anges och regleras och att beteshävd också
kan garanteras. Detta bör vara fullt möj-
ligt inom ett naturreservat på statlig mark.

De utnyttjade undersökningsmetoderna
har för fågelinventeringarnas vidkomman-

de fungerat bra. Det kan tyckas onödigt
att i detalj notera belägenheten av bon,
men i ett område av denna karaktär har
detta visat sig ge kompletterande och vär-
defull information.

Metodvalet för de botaniska undersök-
ningarna har inte varit tillfyllest. Avsakna-
den av fasta rutmarkeringar har medfört
svårigheter att göra förnyade analyser på
rätt plats. Skall inga markeringar utföras
utan analyserna ske slumpmässigt, måste
antalet rutanalyser ökas avsevärt. Detta
innebär betydande kostnadsfördyringar.
Avsaknaden av årliga detaljanalyser av
flora och vegetation har medfört begrän-
sade möjligheter att avgöra om inträffade
förändringar är tillfälliga eller mer bestå-
ende. Det kan ofta vara nödvändigt att be-
akta årsmånen, i synnerhet på en lokal
som södra öland. För undersbkningar av
förändringar i vegetation och flora som en
följd av olika skötselåtgärder, rekommen-
deras separata studier i för ändamålet väl
anpassade försöksytor med begränsad
areal.

Tack
Undersökningen har utförts med ekonomiskt
stöd från statens naturvårdsverk och Lunds un!
versitet. Fågelinventeringarna har under alla
åren utförts av Göran Walinder yid Ottenby
fågelstation. De praktiska åtgärderna, slåttei
och bränning, har utförts under ledning av Erik
Johansson och Robert von Schultz inom ramen
för skötseln av naturreservatet. Till samtliga
som på ett eller annat sätt deltagit i verksamhe-
ten riktas ett varmt tack.

Summary: Effects of hay-cutting and bur-
ning on bird, fauna, vegetation and flora on
meadows in Ottenby nature reserve, SE
Sweden.

Ottenby is an area included in The of Conven-
tion on Wetlands and is one of the most impor-
tant areas for breeding and migrating waders

and waterfowl in Sweden. Since 1970 it is a na-
ture reserve, with an area of about I 000 hec-
tars. The eastern part, about one third of the
area, consists of open meadows and salt mars-
hes, formerly used for both hay-cutting and gra-
zing but today only for grazing. Decreased gra-
zing has lead to habitat detoriation, and the
present study describes the effects, which bur-
ning and hay-cutting within an experimental
area, had on the bird fauna there. Not surpri-
singly, bird which prefer low or semftow giass
increased (Lapwing, Redshank, Skylark), whe-
reas those definitely prefering higher grass de-
creased (Curlew, Snipe). The habitat manage-
ment,.and a varying degree of wefness through
the years, also led to changing patterns in the
use of the area.
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