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Vadarinventering vid Ottenby 1965-1973
Meddelande från Ottenby fågelstation nr 63

Christian Hjort, Anders Larsson

År 1965 genomfördes i Ottenby fågelstations
regi en totalinventering av fågelfaunan på
kronoegendornen Ottenby på sydligaste öland.
Året efter upprepades denna inventering men
då endast avseende tofsvipa Vanellus vanellus,
strandskata Haematopus ostralegus och större
strandpipare Charadrius hiaticula. Fr.o.m. 1967
har inventeringen omfattat de tre nämnda va-
dararterna plus storspov Numenil4s arquata och
rödbena Tringa totcutus. Denna $psats redo-
visar totalvärdena för dessa fem vadarpopula-
tioner under den angivna nioårsperioden samt
diskuterar arternas beståndsfluktuationer och
tånkbara orsaker till dessa.

Metoder och material
Åren 1965 och 1966 var inventeringsområdet
indelat i tio delområden. Dessa inventerades av
olika personer, men i några fall täckte en och
sarnma person flera delområden. Fr.o.m. 1967
har hela undersökningsområdet inventerats av
en person, vilken alla år utom 1970 varit jakt-
vårdare Robert von Schultz. (Ar 1967 genom-
fördes parallellt en inventering av samma slag
som åren innan, men denna blev ej komplett.)
Fältarbetet har ägt rum 10.5-10.6, dock huvud-
sakligen i senare trålften av maj. Inventeringen
har genomförts antingen som en linjetaxering
med ca 100 m mellan linjerna eller genom att
kikarstudier av den aktuella ytan gjorts från en
eiler flera liimpliga utsiktspunkter. Samma del-
område besöktes mer än en gång under de år
då flera personer deltog i arbetet, men senare
har delområdena blott kunnat besökas en gång
årligen.

Under de två första årens inventeringar note-
rades genorngående par med bo, revirhävdande
par där bo ej påträffats, samt s.k. lösa fåglar.
Senare har så gott som undantagslöst blott an-
talet par i området, uttryckt som revirhövdande
pat, noterats. För att erhålla jämförbara siffror
vid bearbetningen har hela materialet måst om-
räknas till denna minsta gemensamma nämnare.
Man kan alltså dessvärre inte urskilja förhållan-

det mellan verkligen häckande par och blott
reviruppehållande sådana bland de redovisade
paren. S.k. lösa fåglar har helt fått utgå ur det
här framlagda materialet.

Ändringen av målsåttningen under de första
åren och byten av inventeringspersonal med
därav följande ofrånkomliga skillnader i meto-
dik och i sättet att registrera inventeringsobjek-
ten har gjort det insamlade materialet ojämnt.
Statistisk bearbetning av detsamma har örför
inte ansetts böra ske.

Urder.riikningsområdet
Inventeringsarealen (ca 1300 ha) omfattar om-
rådet söder om Karl X Gustafs mur utorn en
liten del längst i nordöst.

Området har mycket varierande natur. öpp-
na åkerfält och betesmarker växlar med busk-
områden och slutna skogspartier. Det största
skogspartiet, Ottenby lund (ca 240 ha), ligger
centralt och avskiljer de vidstråckta betesmar-
kerna, Schäferiängarna, i öster från de mer
splittrade betesområdena i väster. Omedelbart
väster om skogen upptar tok- och enbuskmar-
ker ganska stora arealer. Dessa utgör tillsam-
mans med kortsnaggade gråsområden en vege-
tationsmosaik av särpräglat utseende.

Åkermarkerna (ca 120 ha) är huvudsakligen
begränsade till zonen mellan muren och lands-
vägen, samt till området omedelbart norr om
Ottenby lund.

Betesmarker (ca 900 ha) upptar den ojäm-
förligt största arealen. Störst är Schäferiängar-
na. Dessa är utbildade på gamla strandvallar,
där högre och torrare partier omväxlar med
lägre liggande, oftast fuktigare stråk. Vegeta-
tionen på de torrare delarna är vanligtvis hård-
betad och bestar av en kortsnaggad grässvåI.
Denna är typisk även för övriga torrare betes-
marker. Inom fuktstråken är betestrycket van-
ligen svagare, vilket medför att en frodigare
och mer högvuxen vegetation utbildas. Här
förekommer även viss tuvbildning. Väster om
Ottenby lund är denna mycket utbredd inom
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Figur 1. Ottenby lund 18'4.66. Foto:
Bert Brod6hn.

en del områden. Stora arealer inom de nord-
ligare delarna av Schåferiängarna uppvisar en

mer högvuxen och tätare gråsvegetation och
de kortsnaggade betesytorna är ovanligare. För
ett tiotal år sedan förekom slåtter inom dessa

delar, men denna har med åren helt upphört.
Detta har fått till följd att betesdjuren inte
längre förmår hålla vegetationen nere.

På många platser inom inventeringsområdet
är jordlagren mycket tunna och kalkhällen går

i dagen. Genom de lösa jordlagrens ojämna
fördelning och berggrundens utformning upp-

kommer en rikt differentierad mikrotopografi.
Under vår och höst fylls alla sånkor med vat-

ten, men vattensamlingarna torkar ut fullstän-
digt under solnnaren. Dessa många efemära
vattensamlingar bildar tillsammans med de om-
givando kortsnaggade betesmarkerna en mycket
god biotop för många vadare.

Vadarna och vädret vå'ren 1966

Våren 1966 drabbades hela södra Sverige under
perioden 9-2A.4 av ett. ovanligt sent, kraftigt
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och långvarigt kalluftsinbrott. Hårda vindar
från N och Nö och en lång period med minus-
grader samt rikligt med snö förorsakade en
efterhand accelererande dödlighet hos de redan
anlända flyttfåglarna. Bland de på södra Öland
hårdast drabbade arterna var tofsvipan och
strandskatan, vilka då redan delvis påbörjat sin
häckning. Stora mängder döda exemplar kunde
insamlas inom inventeringsområdet (285 tofs-
vipor och 202 strandskator enbart av Robert
von Schultz; jfr figur I och 2) och inventerings-
resultaten belyser klart den katastrof som drab-
bade vadarpopulationerna där denna vår. Tofs-
vipans stam reducerades 1966 till blott 13 Vo av
1965 års värde och strandskatans minskade till
50 7o av sin numerär året innan.

Resultat

Det insamlade materialet, omräknat till revir-
hävdande par, redovisas i tabell I och figur 3'

Avsaknaden av resultat för rödbena och stor-
spov 1966 samt för större strandprpare 1967

och 1968 beror på ändrad målsättning, varvid
dessa arter inte blev inventerade de aktuella
ären.

De kraftiga populationsminskningarna hos

tofsvipa och strandskata 1966 framstår klart i
diagrammet. En återuppbyggnadsfas vidtar åren

nårmast efter "kraschen" och redan 1969 torde
de båda arterna åter ha nått en "normal" po-

pulationsstorlek. Storspov och större strand-
pipare uppvisar en tämligen stabil populations-

nivå under hela inventeringsperioden. Rödbe-
nan, en ganska svårinventerad art, har däremot
frän och med 1967 en kurva som överensstäm-

mer med strandskatans. Är 1970 intråffade en

nedgång i antalet revirtråvdande par av röd-
bena, storspov och strandskata, medan tofsvi-
pan i sfållet visar en uppgång. Orsakerna till
detta diskuteras nedan. En liknande nedgång

i populationernas storlek intråffade 1972 för
samtliga arter utom storspoven. Siffrorna för
1973 är de högsta sorn noterats under hela

nioårsperioden för samtliga arter.
Vid beräkningen av medeltalet revirhävdande

par under inventeringsperioden har siffrorna
för 1966 inte medtagits, då dessa representerar

mycket extrema förhållanden'

Diskussion

Svensson (1966) och Vepsäläinen (1968) har
. diskuterat effekterna av det extrerna kallufts-
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inbrottet i april 1966. Svensson anför bl.a. en
inventering från nordöstra Skåne, där minsk-
ningen av vipstammen inom några områden
jämfört med 1965 var i genomsnitt 68 70 (inom
ett område så hög som 85 o/o). Jåmfört med
medeltalet för 1962-1965 var minskningen
7l 7o. För övriga skånska lokaler var nedgång-
en också stor. Vepsäläinen konstaterar kraftiga
minskningar av vipstammarna i sydvästra Fin-
land, medan de i centrala och norra delarna av
landet icke påverkades nämnvärt. I Lappland
förekom t.o.m. en klar ökning. Detta anser han
beror på att de finska viporna hemmahörande
i dessa nordligare delar av landet ännu ej an-
länt till Finland vid tiden för kalluftsinbrottet
utan befunnit sig utanför det område som drab-
bades därav. De sydligare finska populationer-
na hade därernot i huvudsak anlänt och drab-
bades hårt av förhållandena vilkaidär var ännu
ogynnsammare än de som rådde i Skåne och
på öland.

Den kraftiga populationsnedgången för flera
arter 1970 (för strandskatan jämförbar med den
1966) kan eventuellt tillskrivas den i Västeuropa
ovanligt kalla vintern 1969-70. Anmärknings-
värt är dock att tofsvipan, tvärtemot alla andra
arter, ökat 1970 jämfört med 1969 (med 20 Vo).
Orsaken till detta kan vara den kraftiga kråk-
bekämpning som genomfördes 1969, varvid ej

mindre än 36 kråkor Corvus corone cornix av-
livades, och 10 av 1l inom området befintliga
bon förstördes. Kråkans predation på speciellt
tofsvipan är erfarenhetsmässigt mycket stor.
Kråkstammens decimering under häckningssä-
songen 1969 bör särskilt ha gynnat tofsvipan,
eventuellt på så sätt att en senare dödlighet i
vinterkvarteren (huvudsakligen desamma som
för t.ex. strandskatan) ej kommit att slå igenom
i siffrorna för 1970. Senare har kråkstammen
åter ökat. Större strandpiparen uppvisar oför-
ändrad numerär 1969 och 1970, vilket kan bero
på att den till stor del övervintrar söder om det
område som drabbades av den hårda vintern.

Nedgången i stammarna 1972, mindre mar-
kant än 1966 och 1970 men noterad för samt-
liga arter utom storspoven, är mer svårför-
klarlig. Vintern dessförinnan var ej påfallande
ogynnsam i Västeuropa men våren på Öland
dock tämligen kylig. För speciellt tofsvipan och
rödbenan gäller emellertid detta år jämfört med
1971 att en anmärkningsvärt stor del av minsk-
ningen (19 av totalt 27 par för tofsvipan, 13 av

Figur 2. Ottenby lund 18.4.66. Foto:
Bert Brod6hn.

15 par för rödbenan) faller på Schäferiängarna,
speciellt på de mellersta delarna av dessa. Här
har, som tidigare berörts, den slåtter som förr
bedrevs numera upphört. Betestrycket har även
minskat kraftigt inom vissa delar, vilket med-
fört att en stor mängd gräsförna ansamlats på
marken. Många från betessynpunkt mindre
lämpliga grdsarter får emellertid härigenom
möjlighet att breda ut sig ytterligare. Denna
vegetation blir av flera anledningar mindre
gynnsam för vadarna (storspoven möjligtvis
undantagen) än de kortbetade ängarna. Ned-
gången i vadarstammarna 1972 kan alltså delvis
vara betingad av en accelererad biotopföränd-
ring inorn vissa delar av området, men som
denna nedgång även kan noteras i andra och
till synes biotopmässigt opåverkade delar därav,
är detta såkerligen ej hela sanningen.

Det ligger sålunda nära till hands att korre-
lera de negativa fluktuationerna med mindre
gynnsarnma förhållanden under övervintringen,
med kalluftsinbrott i början på häckningssä-
songen eller, antydningsvis blott, med negativa
biotopförändringar.

En översikt av materialet från den vid olika
svenska fågelstationer sedan 1969 pågående
tofsvipeinventeringen (Larsson & Svensson
1973) eer dock en något annorlunda bild än den
här redovisade. Nedgång i vipstammen 1969-70
noterades endast i östra Blekinge. För övrigt låg
den konstant eller ökade. Detta är i överens-
stämmelse med förhållandet vid Ottenby men
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Figur 3. Antalet renirhävdande vadarpar
1965-1973.
Numbers of territory-holding pairs in the
study-area.

styrker inte teorin att kråkbekåmpningen där
1969 svarat för tofsvipestafilmens awikelse från
den sjunkande tendensen hos övriga vadare.
En sjunkande trend hos vipstammarna i landet
l97l och 1972 motsvaras av en kraftig uppgång
hos tre vadararter vid Ottenby 1971, diir dock
vipstammen håller sig konstant, och av en ge-
nerell orn än svagt markerad nedgång för alla
arter utom storspoven 1972. En regional jäm-
förelse syns atltså med befintligt material
ogörlig.

Orsakerna till de kraftiga populationstoppar-
na under 1973 kan för närvarande inte anges,
men klarhet kan kanske erhållas om något eller
nägra är.

Värdena från Ottenby antyder att 2-3 häck-

"ningssäsonger, beroende på om 1966 medråknas
eller ej, har behövts för att de 1966 katastrof-
drabbade stammarna skulle återväxa till en
någorlunda normal nivå, vars exakta värde är
okänd. Måhända kan detta representeras av det
i tabellen redovisade medeltalet revirlråvdande
par för respektive art under samtliga invente-
ringsår utom katastrofåret 1966. Dessa medeltal
ger också en bild av de olika arternas antals-
mässiga förhållande till varandra inom områ-
det, en bild som dock bör studeras med för-
siktighet. Populationernas kraftiga procentuella
fluktuationer antyder i viss mån flytande nu-
meåra förhållanden mellan de olika arterna
vilket är naturligt, då biotoperna inom området
ej är helt konstanta. Odling och betning
varierar.

år

Tabell l. Antalet revirhävdande vadarpar 1965-1973.
Numbers ol waders, counted as territory-holding pairs, in the study-area on southernmost öland.

Art

S pecies

Medeltal 1965J2
(1966 ej medräknat)

1965 1966 1967 1968 1969 1970 l91l t9'72 1913 Mean 1965-f2
(excluding 1966)

Tofsvipa
Vanellus vanellus
Strandskata
Haematopus ostralegus
Rödbena
Tringa totanus
Storspov
Numenius arquata
Större strandpipare
Charadrius hiaticula

296

122

49

l8

24

)t

6l

11

2M

102

70

16

23

223 t96 320

110 93 l6t

88 73 113

l7 18 22

25 15 27

85 96

76 80

43 4l

t7 13

190 229

ll5 56

105 49

197
23 23
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Författarna tackar först och friimst Robert von
Schultz,'som inventerat området under sex sä-
songer och som under bearbetningens gang kommit
med värdefulla synpunkter. Han har dessutom,
liksom Ragnar Edberg vilken rent administrativt
lett arbetet, genomläst och kritiserat ett utka$t till
manuskript. Vi tackar också alla de inventerare
som speciellt unde'r de första åren arbetat med
projoktet.

Summary: Wader censuses at Ottenby 1965-1973.

(Ottenby Bird Ståtion report No. 63)

Populations of five species of waders (Vanellus
vanellus, H aemat o pus ostralegus, Charadrius hiati-
cula, Numenius arquata, and Tringa totanus) have
ben studied on southernmost öland during 1965-
1973. As the table and diagram show, their fluctua-
tions have ben rather large.

The very low numbers in 1966 are due to heavy
mortality during an extreme coldspell,in.mid-April
that year. The decline in numbErs in 1970 has be,En
suggested as resulting from the unus'ually cold
winter on the wintering-grounds in 1969-70. Two
exceptions from the negative trend this year are
seen: an increase in numbers of Yanellus vanellus
and the constant (compared to 1969) number of
Charadrius hiaticula.

During the breeding season of 1969, an almost
complete extErmination of Coryus corone cornix
in the area took place, probably resulting in a
compa.ratively slight predation on young Yanellus
vanellus, which are an important prey of hooded

l/år Fåselvärld 32 Qn3)
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crows. This low predation may havo producod a
sufficiently large number of fledglings to compen-
sato for looses during the following cold winter.
Ls to Chara.drius hiaticula, its winter-quarters are
mainly south of the area affected by the cold
wintEr.

The negativo fluctuation in 1972 may partly be
due to gradual devastation of some habitats, but
seems more difficult to explain than the other
more pronounced decreases in numbers.

Tho very marked peaks of the waders h 1973
cannot yet be explained.
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