
Populationsövervaknin g

genom standardiserad fångst-

Törnskatan cir en ay de arter som har gått tillbaka i antal vid Ottenby fågel-
station. Möjligen liggerförklaringen till detta i hcickningsområdet, för det cir
i antalet årsungar tillbakagången varit mest markant. Foto: OIe Aa. Bratt-
fjord.

av Jan Pettersson

Vid Ottenby fågelstation längst söderutpå Öland i Sverige
har man bedrivit standardiserat fångst av flyttande små-
fäglar sedan 1972. Mälet har primärt varit att erhålla en
bestandsövervakning av ett antal fågelarter så att jämför-
bara årliga fångstviirden erhållits. Materialet iir tillräckligt
stort för ett 40-ta1s fågelarter så att kritiska bestånds-
analyser kan göras.

Vid Ottenby fågelstation har ring- Program för miljökvalitet) verk-
miirkning av småfåglar pågått samheten. Under de 20 år som
sedan 1946. Fångsten, som har populationsövervakningen pågått
varit strikt standardiserad sedan hardentotalafångstsiffranförde
1912, har genomförts inom ett 40 arterna svängt runt medel-
begränsat område, drir vegeta- viirdet (Fig 1). Hos de enskilda
tionen hållits efter för att lik- arternafinnsdetafiermedtydligt
artade förhållande skall råda fran nedåtgående trend, t ex törnskata
årtillår.Ett40-talsmåfågelarter Lanius collurio och rödstjärt
fangas i sådan omfattning attbe- Phoenicurus phoenicurus, säväl
ståndsövervakning kan baseras somartermedgenomgåendeposi-
påfangstsiffroma. Statens Nafur- tiv beståndsutvecKing, t ex löv-
vårdsverk stöder genom sitt sångare Phylloscopus trochilus
övervakningsprogram (PMK - och sädesiirla Motacilla alba.
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Meddelande från Ottenby fågelstation nr. 142.
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Totala fllngstsilfian lör de 40 övervakade

arterna i fångstträdgården.

Ottenby fågelstations
höstfångst 1972-92

Metoden

Fangsten på Ölands södra udde i
fågelstationens trädgård bedrivs
dagligen från 15 mars - 15 juni
under våren. Under denna period
anv?inds 9 nät och 2 helgolands-
fzillor. Nätens storlek och placer-
ing åirdensamma årtill år. Fang-
sten pågår under sex timmar med
start niir det ljusnar, och näten
kontrolleras varje halvtimme.
Vid dalig väderlek stiills fangs-
ten omedlbart in. Under hösten
inleds fångsten 25juli och pågår
till 15 november. Förutom de två
helgolandsf?illoma anviinds un-
der denna period 13 nät. Fangs-
ten pågår dagligen fran grynin-
gen och sex timmar framåt.
Såvåil vår som höst består ar-
betsstyrkan av 2-6 personer med
möjlighet att sätta in ytterligare
3-4 vid behov. Fångstfrädgår-
dens buskar och träd samt gräs-
mattan hålls årligen efter så att
förhållandena överensstämmer
med de som rådde under 1972,
niir den standardiserade fångsten
inleddes.

Att anv2inda fangstsiffror av fl yt-
tande fåglar som ett instrument i
populationsövervakningen har
såväl nackdelar som fördelar.
Rekryteringsområdena för de
fångade fåglarna iir ofta okiinda
och mycket vidsträckta. Under
den långa period som stationen
varit verksam med denna fångst
har nåirmare 700 000 fåglar ring-
måirkts, och en bild av några ar-
ters ursprungsområde har utkris-
talliserats. En sammanståillning
av återfynden från ursprungsom-
rådena, gjord 1985, visarpå stora
skillnader mellan arter och en

Figur 1A (överst). De 40 fågel-
afier som övervakas inom ramen
för PMK och totalsiffrorna för
arterna.
Figur 1B (åt viinster). Ringmiirkta
rödstjärtar Pho enic urus
phoenicurus vid Ottenby som givit
sommaråterfynd (uni-juli) resp
vinterfynd (december-februari).
Observera att arten övervintrar
söder om Sahara i Afrika. Inga
vinterfynd finns &irifran, och
europafynden hiirrör troligen från
kvardröjda fåglar.
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Figur 3. Höstfångsten av lövsångare Phylloscopus trochilus vid Ottenby
sedan starten 1946. Perioden med standardiserad fångst har markerats.

stor spridning i tideninomen art.
Huvudintrycket är att småfåg-
larna som fangas vid Ottenby
domineras av individer från öst-
ra och norra Sverige samt västra
Finland och i någon mån Balti-
kum (se t ex rödsdiirten - Fig 1

B). Detta gäller framför allt
fåglar fångade under våren och
den tidiga hösten. Under sen-
hösten kommer en större andel
av fåglarna från Ryssland och
östra Finland. Den omfattande
ringmiirkningsverksamheten har
också gett återfynd i övervint-
ringsområdena. Var de olika ar-
terna övervintrar ?ir också viktigt
att veta för att korrekt tolka
populationernas numeriira fluk-
tuationer. Speciellt viktigt åir detta
för arter som tillbringar liingre
tid i vinterkvarteren än i häck-
ningsområdet.

Vår- och höstfångster

Vårens fångstsiffra ger en bild av
flyttnings- och vintennortali-
teten, medan höstens siffra ger
en fingervisning om årets repro-
duktion hos arten. De senaste
fyra milda vintrarnai västeuropa
har påverkat de övervintrande
fåglarna positivt, och flera arter,
bl a glirdsmyg Troglodytes trog-
lodytes och kungsfågel Regulus
regulus visar höga populations-
siffror för nåirvarande. Fångst-
siffrorna för dessa arter vid Ot-
tenby fågelstation under såväl
vår som höst visar samma ten-
dens (Fig 2). En tolkning av detta
skulle kunna vara att dessa arters
numerär styrs av vinter- eller
fl yttningsmortaliteten.

Långsiktig trendutveckling

En generell tendens under de 46
årr som fangst bedrivits i Otten-
bys trädgård iir att de arter som
visar en positiv utveckling rir fler
iin de som visar en negativ. I
figur 3 visas höstfångsten av löv-
sångare vid Ottenby. Det åir viirt
att notera de låga viirdena i
början av 1970-talet. Dessa låga
siffror har förklarats med den
kraftiga torka som rådde i artens
övervintringsområde söder om
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Figur 2. Vårens och höstens fångstsiffror ftir giirdsmyg Troglodytes troglo-
dytes och kungsfagel Regulus regulus. Beståndsutvecklingen frir de båda
arterna åir mycket lika.
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Sahara under samma period. Det
finns arter som visar en tydligt
sjunkande populationstendens. I
frglur 4 presenteras de senaste 21
årens fångst av rödstjärt och
törnskata. För båda dessa arter
kan man på fjäderdräk1en ur-
skilja årsungar och adulta fåglar
(Fig 5 och 6). Förrödstjåirtens del
tycks antalet unga respektive
adulta fåglar minska parallellt.
Antalet adulta törnskator tycks
vara mer stabilt under samma
period åin antalet ungfåglar, som
helt klart visar en jiimn minsk-
ning i fångstnumeriiren under
senare år. En försiktig tolkning
av detta kan vara att hos törn-
skatan har reproduktionen varit
dålig under senare å,r. Hos röd-
stj iirten kan populationsnedgån-
gen möjligen förklaras av för-
hållanden i vinterkvarteren.

Figur 4: (Höger). Den totala
höstlångsten av lvå arter som visar
vikande tendens.

Figur 5: (Nedan, åt vänster).
Fångslen av rödstjifur Phoenicurus
phoenicurus fördelad på ålder.

Figur 6: (Nedan, åt höger).
Fångsten av törnskata Ldnias
collurio fördelad på ålder.

Törnskata Lanius collurio
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Hödsljärt Phoenicurus phoenicurus
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