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observationsregistrering kan man se

en fortsatt ökning av sjungande fåg-
lar efter mitten av 1980-talet, vilket
stämmer viil överens med observatio-
ner från övriga Öland6. De senaste

fyra-fem åren har upp till tjugo revir-
hållande gransångare noterats i Otten-
by lund.

Material och metodbr
Uppgiftema till denna artikel är häm-

tade ur Ottenby lågelstations ring-
märkningsmaterial och dagboksre-

gistreringar frän 1946-
92. Det är en daglig
fångst och registrering
som sker på Ölands
södra udde efter väl ur
arbetade former av Ot-
tenby fågelstation?.

Gransångaren tillhör
den grupp fåglar som
specialstuderats sedan

197 9 pä fågelstationen,
då alla infångade indivi-
der har utsatts för drlikt-
granskning i syfte att
bestiimma ras (se fakta-
ruta). I öwigt har det in-
samlats vingmått enligt
metod 38 och vikt till
0,1 grams noggrannhet
samt ett fettskalevärde

enligt 0-6e.

Mellan ären 1979-90 baserades

dräktklassningen av de olika rasema

enligt de normer som uppställts av

Vouriero och Williamssonrr. De två
senaste åren har även normerna för
rasindelning, som det riksomfattande
gransångarprojektet utgivit, använtsr2.

Utveckling
Ären 19'79-92 har vårfångsten (15.3-

30.6) summerats till 1029 gransång-

are. Sedan fåglarna började rasbe-

* Meddelande nr 143 från Ottenby fågelstation.
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Sydlig gransångare r en ötändsk
häckfågel*
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Från böjan av 1970-talet anses en mindre population av den sydliga rasen gran-
sångare finnas i Skåne. Häckningar har konstaterats på öland och i Stockholms-
tt'aktenfi'ån början av 1980-talet. Nu, trettio år efter denförsta sommarsjttngande
gransångaren på Ottentry , ötand , 1963 konmer här en rapport om denna västeu-

ropeiska rasf'amfart på södra delen av ön.

t-

Två raser
På Öland berörs vi nu-
mera regelbundet av
två raser gransångare

under flyttningen, dels
den nordligt häckande
rasen Phylloscopus
collybita ahi etinas och
dels den sydliga P. c.

c o I I ;" b i t a (nominatra-
sen. Den nordliga har

sitt utbrednin gsområde

från mellersta Värm-
land, Dalama och mel-
lersta Uppland och
norrut, med undantag
för fjällen', medan den
sydliga har sitt ur-
sprungliga utbred-
ningsområde från cen-

trala och västra Europa upp till södra

Polen och Danmar*2 ddr den under
1980+alet har visat en ökning nomrt3.
Dessutom har vi alltså en population
av nominatrasen häckande i Skåne

sedan början av 1970-taleta.

På Öland har en snabb utveckling
skett. 1985 konstaterades att nomina-

trasen sedan mitten av 1970-talet bör-

iade uppträda regelbundet i vår- och

sommarfångsten vid Onenby. Några
häckningar konslaterades i stations-

trädgårdens. Även i fågelstationens

Abietinus eller collybita? Än så lZinge behövs ett triinat öga och en van hand
för rasbestämningen. Men vem vet? Foto: Svante Joelsson.
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Figur l. Årsvist rasuppdelat mediandatum för de fångade gransångama

på Ottenby vårarna 1985- 1992. Fylld cirkel: P. t'. collybita, ofylld cir-
kel: P. c. abietinus.

Mediandatum

Figur 2. De två gransångarrasemas fångstantal vid Ot-
tenby vårama 1985- 1992.

Antal

Figur 3. Ringmärkta och kontrollerade sydliga gransångare P. c.

collybita, samtliga med minst sju dagar mellan fångsttillftillena under
häckningssäsong vid Ottenby 1978-1992. De fyllda cirklama marke-
rar fångad fågel med ruvfläck.

olika
individer

stämmas har det blivit möjligt för oss att följa uwecklingen bätt-

re. Emedan rasen abietinus har hållit en konstant linje, både vad
gäller ankomsttid och antal, har ett intressant hiindelseförlopp
visat sig hos nominatrasen (figur l). Under perioden 1985-92

ökade antalet fångade fåglar av denna ras markant. Totalt fång-
ades2l4 fåglar under denna period, vilket kan jämföras med

perioden 1979-84 däendast 54 fåglar fångades. Detta ger en ök-
ning per år med 17 fåglar. Motsvarande siffror för abietinus iir
411 individer 195-92 mor 349 1979-84, vilket ger en årlig
minskning med 7 individer.

Om man gör en tillbakablick några år kan man se att nomina-
trasen har flyttat fram sina positioner då ankomstdatumet har
tidigarelagts, vilket tyder på en mer fast etablering (figur l).

1985 1987 1989 1991 vårar

Figur 4. Tidsmässig fördelning av höstfångade gran-
sångare vid Ottenby. Ären 1946-1977 är en period då

knappt några sydliga gransångare fanns med i fångsten
och perioden efter då de uppenbarligen finns.

antal i % Gransångare i hösttångsten
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Faktaruta
Gransångare är en något mindre och kompaktare fågel än lövsångaren som

den annars kan jämföras med.

Smutsigare
I Europa finns en rad olika raser av gtansånagre. I Sverige berörs vi främsl
av den nordligarasen Phylloscopus collybita abietinus, men på senare tid
även av den sydliga P. c . abietinus. Den senare skiljer sig på att den iir min-
dre i storleken, att översidan, vingar och stjärt är mattare i fiirgema, att den

har mörkt fläckad kind samt diffust, orent f?irgad strupe och bröst. Även

ögonbrynsstrecket iir diffust och något kortare. Karaktlirema är dock endast

användbara med fågeln i handen.

Saltare
Sången, det karakteristiska "siltsalt. .." skiljer sig också för den som är ly-
hörd. Collybita har ett högre tonläge och något kortare fraser som dessut-

om framförs långsammare. Kan beskrivas som "salt, salt, salt, silt..." mot

de nordligas "silt-salt...silt-salt...".

Detta följer en redan kiint mönster hos

expanderande arter, d v s att yngre

fåglar vid en nyetablering söker sig

till nya häckningsområden och då

anländer efter att först ha försökt i sitt
födelseområde, och d?irför anländer

sent till nya områden.

Barrar de av sig?
I den ordinarie fångsten månadema
juni och juli 1985-92 har samtliga
gransångare (n=96) tillhön nomina-
trasen. Det styrks förutom av driikt-

studier av en medelvinglängd på en-

dast 56,8 mm.
Att de numera häckar eller gör häck-

ningsförsök på södra Öland visar bl a

tio fåglar som fångats med viil utveck-

lad ruvfläck, samt de 16 fåglar som

återfångats en eller flera gånger (figur
3). Dessutom har tre nyligen flygga

ungar fångats, som visar att häckning-

ama varit framgån gsrika.

Höstflyttningen
Från det an fågelstationens fångst in-

leddes 1946 t1tl ät 1977 har det fång-
ats 908 gransångare på hösten, och

"t6

den tidsmlissiga fördelningen (figur 4)
åirjiimn runt mediandatum 8 oktober.
Under den senare höstflyttningsperi-
oden,1978-92, fångade 609 gran-
sångare. I materialet finns nu två tyd-
liga toppar (figur 4). Detta pekar på att
det har tillkommit en tidigare topp,
eftersom den senare hösttoppen sam-
manfaller väl met 1946-77 fus mate-

rial. Den tidiga sträcktoppen 1978-92
har tillkommit sedan nominatrasen
har börjat häcka på Öland, och den
kan alltså innehålla ungfåglar av no-
minatrasen. Att det inte är frågan om
en könsskillnad i flyttningsvanorna
tyder perioden 1946-77 pä.

Tyviirr klarar vi inte an med någon

siikerhet skilja rasema åt i höstdriikt.
Storleksmässigt ät abi e ti nu s-indiv tder

10-l5Va större och en analys av indi-
vidernas storlek (vingmåttsindex +
viktindex) på ungfåglar i fettklasser-

na 34 ger skillnader på index 92,5 för
den tidiga mot 106,5'för den senare

periodens individer (delning 8 okto-
ber). Det visar afi de sent förbiflyttan-
de gransångarna ar 13Vo större ain de

tidiga (n=149). Detta iir ynerligare ett

starkt indicium på an det åir sydliga

gransångare som i större mån berör
Ottenby på hösten, vilket inte alls var
fallet före 1978.

Hur ser framtiden ut?
Materialet pekar på att den sydliga
gransångaren nu helt klart etablerat

sig som häckfågel på södra Öland.
Utbrednings- och invandringsmässigt
åir för gransångarsliiktet det outnyttja-
de området i södra Sverige alltså på

väg att fyllas. Tidigare diskussioners

om det är sydliga gransångare eller
kvardröjande nordliga fåglar som

skall etablera sig i södra Sverige kan

vi idag avgöra med att det är de syd-

liga som etablerar sig, i varje fall i
kustbandet.

Varifrån nykolonisatörema kommer
åir svårt att belägga, men två kontrol-
ler av sydliga individer, en miirkt vid
Falsterbo fågelstation 29 april 1983

och kontrollerad vid Ottenby l8 maj
samma år och en individ märkt på

Torhamn 8 juni 1987 och kontrolle-
rad på Ottenby 8 juli 1987, talar för
sydvästlig invandring. Att Öland,
Gotlandr3 och Stockholmstraktens ra

kustland etableras först kan tyda på en

expansion från sydost. Men det får vi
med spänning och intresse följa i
framtiden-

Tack
Tack till Jan Pettersson för medverkan i
både uppläggning och arbete.

Summary:
Since 1985, the subspecies of
Chiffchaff. P. c. collybita increase in
number of trapped birds at Ottenby
Bird Observatory, ÖtanO. Furthermo-

re has the date for arrival, in spring,

been placed earlier.
Succesful breeding is accomplished

and result in several fully fledged
nestling. During the autumn migra-
tion a group ofearly Chiffchaffs pass

Ottenby. These birds are clearly smal-

ler in size than the latter ones. This
points to that we also in the autumn
get affected by birds ofthe subspecies

P. c. collybita.
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Lövsångare eller gransångare?

Lövsångare. Foto: Karl-Erik Fridz6n

Gransångaren kan vara mycket svår att skilja från
Sveriges klart vanligaste fågel - lövsångaren. Ett
mycket bra sätt att s:irskilja artema iir deras läten. De

båda artemas sånger åir helt olika. Gransångarens

presterar en tiimligen monotont upprepad, men sil-
verklarramsa: "silt, salt, silt, salt, salt, silt.....". Löv-
sångarens strof lir mer omväxlande och börjar opti-
mistikt likt en bofinksång, men avslutas vemodigt

och något bortdöende.

Även locklätena är olika. Gransångaren har en

frisk, närmast enstavig och t?imligen rak vissling,

Gransångare. Foto: Bertil Breife.

medan lövsångaren presterar ett mjukt, något mer
utdraget och lite vemodigt "huiit".

Driiktmässigt iir de båda artema mycket lika, men
lövsångaren har ljusare ben och ger ett varmare hel-
hetsintryck - äldre fåglar iir gulare på bröst, strupe

och ögonbrynsstreck. Lövsångarens ungfåglar ( un-
der sensommar och höst) iir mycket gula på under-

sidan till skillnad från gransångarens. Kortare hand-
penneprojektion hos gransångaren kan vara svår att

konstatera i fält.
Bertil Breife
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