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Fjällvråken Buteo tagopusvid Ottenby *
Åke Llndstöm

För våra vanligare rovfåg]ar uppvisar Ottenby klart 1ägre sträcksiffror än
Falsterbo (t.ex. Edelstan 1)'12, Ulfstra"ncl n.tl.. 1974, Pettersson & Ejort
'l!'/!, Roos 1981). Und.antaget är fjä11vråken. Den har til1 skillnad trån
t.ex. sparvhöken, ornvråken och bivråken en utpräglad sydl-ig tilJ- sydöstLig
sträckriktning (Lund.gren 1979), vilket gör att 0ttenby, Torha.nn och Utklip-
pan berörs av ett kraftigt sträck. Ottenby fågelstation förfogar över ett
stort material både vad gä11er ringnärkning (4e1 nartta 1962-81) oe]n

sträckräIcring. Här presenteras rnaterial från 1!60-ta1et och framför allt
1!JO-ta1et, son rör sträckets tidsnäss:.ga förlopp, antalsfluktuationer och
återfynd., Ett försök €:örs att svara på frågan varifrån fjäI1vråkarna vid
Ottenby konmer.

Material
Son underlag ti11 artikeln har Ottenby fågelstations dagböcker och s.k.
krysskort, sarnt rinpärkningsdata insa.nlacle av Robert von Schultz, använts.
Sträckobservationerna är gjorda av stationens ordinarie personal santicligt
son det huvudsakliga arbetet - ringmärkningen - pågått. Fåglar på båd.e

sträck och sträckförsök har räknats. ne som gör sträckförsök över sjä\ra
uclden har'närn1i.gen stor benägenhet att senare sträcka ut västerut och har
clärför inkluderats i rnaterialet.

Höststräckets start och förlopp
Första observationsdatum på hösten varierar neIla.n 12.8 (1979) och J.1O
(1969). Medianvärdet för höstarna 1961-81 är 1J$ (rigur 1a). Tiden för ob-
servationen av första fjä11vråken tycks variera enligt en beständ rytrn, ned

särskilt tidig ankourst ungefär vart fjärde år. Dessa tidiga ankomster äger
run året efter de s.k. sorkåren, då häckningsfrarngången varit god (fi.gur
1b). När föclotillgången kraschar året clärpå (Hörnfelalt 'l!8O) tvingas fågr-

larna p.g.a. föd"obrist att dra söderui ticligt. Som exempel kan tas hösten
1)l). Lr 1)18 var ett toppår för fjä11vråken, men 1!J! kraschade föilotill-
gång:en och den första fjäl1vråken anlände reclan den 12.8. Senast a^nläncler

$ueaaelanae YLt 9t
Contribution no.

från Ottenby fågelstation
9j from Ottenby Sircl Observatory
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I'ieur 1.(a) Ankonstrtatun för de första fjä1]vråkarrra vitt ottenby höstarna
1961-81, jiinfört nea (l) antalet sträckancle samna höstar. Not-
era den'tiaiga ankomsten vart fjärtle år, åren efter toppår'

Arrival dates for the first rough-leggecl buzzartl at Ottenby dur-
ing the autunns 1961-81 (a), compareå wlth the total nu.nters (b) '
Note the early arrival every fourth year; the years folloving
Peak Years.

a)
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fåglarna åren mel1an topparna då födotilleången tycks räcka väI och fJä1l-

vråkanna kan stanna 1ängre i häcbringsonråclena.

Ankonstdatun varierar alltså kraftig:t, nen sträcktoppen tycks f.igga ner

fast i tiden. 0n na^n järnför genonsnittet för åren 1971-81 rned genornsnittet

för åren 1947-56 (ndelstan 1972) finnet man sträcktoppen.både då och nu

kring 5-15.10.

Anta.1 sfluktuationer nellan höstarna

Då två olika netocler använts. för sträckräkning perioderna 1)Ql-J6 och197t-

g1 är det svårt att järnföra siffrorna. Dessa indikerar emellertid en kraf-

tis öbling und.er senane år. Åren 1947-56 noterades som roest 100 ex. sträck-

ande på en 6agi. Åren 1971-81 har givetvis inte a1la fågLar rälsrats nen ändå

noterades t.ex. 19?4 20J ex. sträckande <len !.1O, 212 ex"l '1Or 2)B ex'
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Ju särnre födoti1lgången
varit på häckplatserna,
iesto tidigare observer-
as fjä1Ivråkar vid 0tt-
enby under hösten.
Fotoi Lars Carlsson.
Rough-1egged. Buzzard.,

12.10 oc}, 8{2 ex. den 11.10.
urönster. Att antalet fjä11vråkar i sverige väx1ar år från år närks tydligt
också vid Ottenby. Lr 1)f! kund.e 1!00 ex. noteras på sträck 1.9-tl.1Or.året
därpå endast 'lJ0 ex. Sträcksiffrorna 1)'lj-81 framgår av figur ib.

övervintring
Fågelstationen är stängd under tiden novenber-nars, så inga kontinuerliga
observationer sker då. vintrarna 1966/67-71/72 övevvintrade enligt Rode-
arand (1971) 4o-1oo fjä11vråkar på ö1and., de flesta på stora Alvaret. över-
vintring är även konstaterad genorn ringnärkning (se nedan).

Vårsträcket
På södra öland förekonrner fjä11vråken sparsamt på våren i förhåIlande till
på hösten. God.a vårar, son 1979 och 1p80, observerad.es ungefär 20 ex. Upp-
delat på femdagarsperioder får sträckbilden ett utseende enligt figur 2.
Troligen stannar de fjällvråkal? som övervintrat på södra öland kvar'en bit
in i april och sedan kornmer efter hand sträckande fåglar. Att bilden av
vårsträcket är så utd.ragen beror på år1iga variationer. Yissa år stannar
fjä11vråkar kvar lång't in i naj-juni, medan de andra år är försvunna redan
i april. Orn man jänför vårarna 1974^U ured föregående höstar (tateIl, 1) ser
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Upptaglingsområdet för d.e
fjäI1vråkar son sträcker för-
bi Ottenby omfattar norra d.e1-
en av Skandinaviska halvön och
Kofahalvön. Merparten utgörs
dock av svenska fågIar.
Foto: Jan-Michael Sreid.er (t.
h.) och Jan Elmelid (Ovriga).
Rough-legged Bttzzard..



Figur 2. Yårsträcket vid Ottenby 1961-81 i antal
d.agarsperiod..

The spring passage at 0ttenby 1961-81.
per fiveday-periods.

observationsdagar per fen-

Nunber of observatlond.ays
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fabell 1. Antalet observationsdagar för fjä11vråk vid Ottenby v&rarrra 1)6j-
1p81, järnfört ne<l sträcket på höstarna. Efter en sträcktopp fö1-
jer två ttgoda,t vårar.
Number of observation,days of Rough-legged Buzzards at Ottenby
during the spring:s 196J-1981 compared with the nigration d.uring
autu.mns. Note that a nigration peak is folloned by two ttgoodn
ye€rrs.
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narr ett visst samband. ne11an en gotl höst och en g:od vår. Efter ett toppår
(aå fOaotitfgången nornalt är då1ig i häckningsonrådena), t.ex. .l!J{, stan-
nar nånga fjäl1v-råkar kvar 1ängre tid i sydliga trakter e1ler bryr sig inte
alls orn att fLytta nor:rrt. Detta gåi11er även i viss utsträckning nästföl-
jande vår, clå häckningsaktiviteten fortfarande är 1åg (tate:.f 7).

Sonmarobs ervationer
Ltei 1961-81 har i allt J ex. noterats und.er tiden '10.6-10.8, a1la rnellan
11-2r.6, Lr 1)l) noterades J ex. tr'rån juli finns inga. observationer anteck-
nade från 0ttenby.

$lggårkrfnA
Ringrnärlcringen av fJäIlrråk v"id. Ottenby har sedan 1!62 skötts av jaktvård.a-
ren Robert von Schultz. tr'ångsten har skett ned hökburar och necl en kråkfäl-
1a på Schäferiängarna och i kringligga^nde onråden. Siffrorna visar på en

ökrrtng frå.n 1974 och franåt - til1 vl-ss alel d.ock beroende på att nya fä11or
a.nvåints (tatett 2). totatsiffrärc är 481 ex., L necteltaL 2! fägJ.at per år.
Ringnärloringen har Sett t5 åteåynd (7r2 proc.). Kontroller visar att vissa
fågLar kan stanna i veckor och nånader vid Ottenby. Br fågel närktes den
e.11 1969 och fångades sedan 2! (l) eån8er fra.n ti1l den 2.J 1!J0. Fåglarna
har vägt ne11an 645 ocn 12JO gram - vanligen !00-1O0O gran.

Återfirnil och kontroller
Äv Ottenbys återfynd och kontroller återfinns huvucldelen i artens övervint-
iingsonråden L nellersta Ebropa. Sju konner dock från Norge och Kolahalvön,
d.v.s. från häckningsonrådet.

I figur Ja redovisas sotmarL och vinteråterfynden, i figur lb vårr+röst-
fynden. Tyvärr är fä av Ottenbys fjällvråkar åldersbeståinda. Man kan ändå

metl erfarenhet från annan ringnärlcring utgå ifrån ati ae flesta varit års-
ungar. Då döttligheten är störst första levnadsåret borde detta nedföra hög

återfyndsprocent på hösten och vlntern efter närkningen. Så är det också,
tlå 11 proc. av återfynden ligger inon sex månatler efter närknLngen - de

flesta i januarl-febrrrari - d.v.s. under första vintern. Flera återfynd har
tlock gJorts efter två ti11 fyra år och <Ie två ä1dsta efter åtta år. Det ena

ve^:r en fåge1 närkt son rrflyggtr den Jl .1O '1969 och återfunnen uta^nför Mur-

mansk den 19.7 1977. Det and.ra var en fågeI rnärkt 8.1O 1967 - också son
nflyggtt - och funnen utsvulten i nellersta Norge den 10.1O 1975.

Diskussion
Yarifrån konrner tlå de fjä11vråkar som passerar Ottenby? Ottenbys kontroller
och återfynd aJrtyder ett ursprung från större delen av det Fennoskandiska

onrådet. Cranp & Sinmons (tggO) skriver att d.e normala övervintringsornråde-
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lrygt sju procent av d.e fjä1lvråkar sorn märkts vid Ottenby har gett upp-
hov tilf återfynd..
Foto: Rune Kanger.

Rough-legged Buzzatd,.

Tabell 2. Äntalet ringmärkta fjä11vråkar vid Ottenby 1961-1981.

The nr-mber of ringed Rough-legged Buzzards at Ottenby 1961-1981.

Lr/'tear

Antal/Number

1962 1951

520

1964 1965

120
1966 1957 1968

17214
1969 197o 1971

41177
1972 1971

55

1974 1975

69 51

1976 1977 197e

10 Bt 76

1979 19eo 19e1

22te
4W -"= 24summa/Total

12A



na för svenska och finska fjä11vråkar ligger i centrala och östra Europa,
där de överlappar, nedan norska fåg1ar även övervintrar i Danmark, Väst-
tyskland och österrike. IIos de flesta fågelarter övervintrar västliga popu-

lationer väster on sina östligare artfränder. Detta gäl1er t.ex. finska
ornvråkar (Saurola 1977).0n så är fallet även hos fjä11vråken borde de soro

häckar i Sydnorge ha västligare sträckväg än t.ex. de 1appIändska fåglarna.
Ett visst sträck förekouurer 1ängs svenska västkusten (lundgren 1)l)) och
fjälIvråkar övervintrar i Skåne (Sytv6n 1!lB), Dannark och Ho11and, och

vissa år även i Ehgland. Onfattande invasioner av fjä11vråk i Storbrittani-
en ägde rum höstarna 1)fj och 19?4 (Scott 1978). hedast två av Ottenbys egr
na återfynil ligger rlock 1ängs Nordsjölmsten - ett i llolland och ett i Väst-
tyskland.

Svenska återfynd av pu11urärkta fjäIlvråkar ligger i stort sett inom sarnma

onråale sour Ottenbys återfyncl av vuxennärkta. Flera återfynd finns i Sovjet-
unionen bort till tB.tO E (östqrIöf 1965-79). tundgren (1979) visar på den
goda överensstännelsen ne11an Ottenbys höststräik och grraga.rtillgången i
Västerbotten, och även antalet svenska pulhnärkningar fö1jer dessa kurvor
(S. österlöf nuntl. och tabell r). Att svenska fåg1ar sprider sig över sto-
ra onråden visär emellertid cle återfyncl son gjorts av två i Norrbotten
pu13-närkta fjä11vråkar. De rnärktes samtidigt - på samma plats - och samna

höst återfanns den ene tO.9 i Roskilde, Danmark och den andre i Novgorod,
Sovjetunionen d.en 2J.1O, en skillnad på'1200 ]sr i öst-väst1ig riktnine (ös-
terlöf 1975). Att 0ttenby även berörs.av norska fåg1ar visar emellertid två
sornmaråterfynil ttärifrån och att tre i Norge pu11närkta fågIar kontrollerats
vid 0ttenbn

Hur nycket berörs vi då av finska och ryska fäglat? De finska pulLnärk-
ningissiffrorna fö1jer de svenska vä1 (f. Saurola i brev), dock ej tör 1975.
Detta år var mycket bra för fi.nska fjä1Lvråkar och 1O'l ungar närktes (i
1971-19eO = J! pttll,/är, tabe11 7). r sOara Sverj.ge var dock sträcket då1igt
(figur {) och inget kuntle närkas av Finland.s gotla år. Noteras bör dock att
en fjä11vråk närkt vid Ottenby cten !.10 l)lJ ät,ertanns våren 1!'/! omkring
2O0 kn öster on Archangelsk i norra Sovjetunlonen (61.+l N/49.OO E). Detta
är Ottenbys östllgaste återfynd (figur lb). Var detta en hemortstrogen vråk
är det nycket i.ntressant. Enliet Cranp d Sinmons (19S0) kan ga.nla fåg1ar
när födotillgången är dålig flytta 1ånga sträckor från sin födelseplats e1-

1er tidigare häckplats. tr'ör det 1ängsta återfynclet av detta slag svarade en

ungfågel rnärkt i Norge och återfunnen fyra år senare på Ya^ura1halvön vicl
Sovjetunionens ishavskust, 2/00 kn österut. De finska fjä11vråkarna fl"yttar
förnodligen rakt söalerut oeh övervintrar lite öster on ile svenska, son sina
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Fiaur 3a. Sornmar (juni-augustirf)- och vinter (dec-febrrr) återfynd' av 0tten-
bvoärkta f.iällvråkar. A1la fåglarna är närkta på hösten utom en soro

år närkt i mars (pif) .- Märkplatser för fåg1ar kontrofferade vid Ott-
enby är roarkerade nedff.
Sunmer (.rune.-lugr*)- antl vinter (lec-Febrr) recoveries of rough-
ieggea buzzard.s-ringed at Ottenby. tl] the birds are ringed . 

in aut-
u:nil e*"ept for one in March (arrow). Pl-ace of ringing of bird's con-
trollecl at OttenbY is shown asff.

^\,

n

t

)(\
)
1
)

)
f

I
I

130



Figur lb. Tår (nars-urajrr)- och höståterfynd (sept-novrf) av Ottenbynärkta
fjäl1vråkar. AIla fåglarna är rnärkta på hösten.Svisar två vår-
och två höstfynd i Skåne.

Spring (March-Mayrr) and autunn (Sept-Novr*) recoveri.es of rough-
leggerl b.ozzard, ringed. at Ottenby. A1l- bircls vere ringecl in autunn.
$show two spring- and two autumn recoveries in Scania.
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Figur 4. Jänförelse nel1an 0ttenbys och Falsterbos sträcksiffror höst-
arna 1)'lj-81. Notera d.en uteblivna toppen vid tr'alsterbo höst-
arna 1)'lj och 1)l!, d.å stora rnängtler fjällvråk observerarles i
Storbrittanien.
The autunn passage at Ottenby and Fafsterbo 1911-91. Note the
nissing peak at Falsterbo in 1)lJ arrd. 1974, the years vhen large
nunbers were seen in Great Britain.

2000

1 500

1 000

500

0

1971 -74 -7' -75 -77 -78 -79 -80 -81

Tabel1 J. Antalet ringmärkta boungan av fjä11vråk i tr'inland och Sverige
jämfört med höststräcket v d Ottenby.
The nunber of ringed nestlings of Rough-legged Buzzard in Finland
and Swerlen conparerl with the autumn nigration at Ottenby.

1971 1974 1975 1976 1977 197e 1979 1980

0ttenby
Talsterbo

Miirkta boungar i
Ringed nestlings
Märkta boungar i
Ringerl nestlings
Höststräcket vid
Autumn nigration

Finland/
in Finland
Sverige/
in Sweden

0ttenby/
at Ottenby

21 182 101 O 12 gg 11 5

92 252 45 0 109 218 0 58

746 1900 17o 1fi 15tB 1745 1o7 282
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släktingar ormvråkarna (Saurola 1977), men vissa år passerar förmodligen en

clel över Sveriga och Ottenby. Ett par vinter- och våråterfynd från sydväs-
tra Sovjet och Runänien (flgur 3a ocL'L 1b) rör rnöj1ig:tvis sådana fåg1ar.
Fjä11vråkar indentifierade son den sibiriska rasen menzbieri har flera
gånger noterats i östra och centrala Europa på vintern (Crarnp & Sinmons

1 980) .

Samrnanfattningsvis kal sägas att de fjä11vråkar son passerar Ottenby ver-
kar härstamrna frän ett stort ornråde. Eh god överensstänmelse ne11an Otten-
bys återfynd och övriga svenska återfynd tyder på att huvuddelen av förbi-
flyttarna utgörs av svenska fåglar. Norska fågIar ingår också och även om

det inte finns några återfynd från Finland finns det flera från Sovjetulio-
nen, vilket tyder på ett inslag av både finska och ryska fågIar. Andelen

östliga fjä11vråkar varj-erar säkert år från år.
Ett särskilt tack till Robert von Schultz, på vars ringmärkningsresultat

en nycket stor del av denna uppsats vilar. Tack också till Jan Pettersson
för hjä1p rned. material och uppLäggning sant till Christian Hjort för
granskning av rnanuskriptet, ti11:Sten österlöf, Pertti Saurola och Gunnar

Roos sour bidragit ned uppgifter och till personalen på stationen som obser-
verat och räknat sträckande fjäl,1vråkar.

.$gggl: The Rough-legged Buzzard. Suteo lagolus. at Ottenby
Tn this paper the naterial fron Ottenby Bj-rd Observatory, concerning the
Rough-legged Buzzand Suteo lagopus is presented. It streches from the
1)60's up to mow and deals with the tirning of nigration, the fluctuations
in numbers anrl the recoveries. The origin of the birds passing 0ttenby is
also discussed.

The first arrivals in autunn turn up between 12.8 and r.10 (fig. 1a). lfre
nedian arrival-date for the autu.nns 1961-81 was 1!.!. The first bird anive
earlier during years r,rhen there has been a crash of rodent populations in
the breecling areas (Hörnfeldt 1980).

The nigration peak was the sane (5-15.10) during 1947-56 (ndefstam l!'/2)
and 197J-81, but the nunber of nigrants has increased fron the first to the
second period, naybe J to ! times. The nurnber of birds follow the rodent
supply in the breeding areas (Lundgren 1)f)). Rough-legged Buzzards winter
on ö1and in only lov nuurbers (Rodebrand 1971). The spring passage at Otten-
by is weak. During a good spring, e.A. 1980, there are about 20 records
(fig. Z). ln years with a poor rodent population sone birds rernain at Ot-
tenby as fate as June. There are no record.s at Ottenby i.n July.

Since 1!62 {81 Rough-legged Buzzards have been ringed at Ottenby. There
ate JJ recoveries (tab. 2 and fig. Ja and Jb), of which 51% were made with-
in 5 rnonths after ringing, nostly in Januari and February. Two birds were
recovered I years after ringing.

The birds passing Ottenby seem to originate fron a vast area. A good con-
formity betneen winter-recoveries of birds ringed at 0ttenby and recoveries
of birals ringed elsewhere in Swed.en (öster1öf 196r-79) indicate that the
nain part of the birds passing originate fron Sweden. Controls and recove-
ries shon that soroe birds corne fron Norvay, and several recoveries in the
Soviet Union indicate that also Russian and Finnish birds nay pass Ottenby.
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