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Försök till kvantitativ undersökning av vinterfågelbeståndets
BERTEL KLOCKARS
Följande ofullständiga kvantitativa data över våra övervintrande
fåglars förekomst under vintermånaderna 1934--35 grunda sig pa
anteckningar, gjorda under kortare exkursioner i E s bo, huvudsak
Ehuru undersökningsligast i trakten av G r a n k u 11 a köping .
materialet är rätt knappt, publiceras resultaten dock på uppmaning
av dr .

Po n t u s

Palmgren, till

vilken jag står i tacksamhets-

skuld för att mina försök över huvud kommit till,
1) Von der Redaktion .

,

1,1
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I tabell 1 A har för samtliga observerade fågelarter d e t s a mmanlagda individantal, som överhuvud observerats
under exkursioner november 1934-april 1935 månadsvis
summerats . Dock medtagas icke flyttfåglar, vilka anlände först i april
och ej tidigare under vintern antecknats .

Tabell 1 B

tare

sammanfattar resultaten av mina försök till exa ki egentlig mening i skogsterräng .

linjetaxering

Denna taxering utfördes sålunda, att a 11 a f å g e 1 i n d i v i d e r s o m
anträffades inom 20 m på vardera sidan om marsch1 i n j e n m e d r ä k n a d e s . Fåglar, som kommo in på linjen (= detta
40 m breda stråk) bakom mig (efter det jag redan passerat ifråga-

varande punkt) medräknades icke . Min rörelsehastighet var i medeltal
ca . 2 km i timmen . På 1 km . sträcka kommer sålunda en taxerad area

40 X 1000 m = 4 ha, och för att taxeringen skall omfatta 1 km 2
fordras 25 km avverkad sträcka . I tabellen anges under månadshummern den vägsträcka på vilken linjetaxering (1 B) eller räkning utan
arealbegränsning

(1 A) utförts under resp . månad . Jag vill ej här
ange några värden för fågeltätheten per ytenhet, då mitt material
är alltför knappt, men för att möjliggöra en relativ jämförelse mellan

de

olika

skilda månaderna har jag i tab. 2 B o m r ä k n a t d e
månadernas siffror för de viktigaste arterna

1 ) Medeltal, erhållna på basen av individsummorna i kolumn 2, tab . 1,
samt den i samma kolumn anförda km-summan .
2 ) 1 dessa summor äro jämväl de sällsyntare, i tabell 2 icke inbegripna
arternas individantal medräknade .

142

Försök till kvantit ativ unde rs ö kn i ng av vinterfågelbeståndet .

till e n och samma vägenhet 25 km . För jämförelsens skull
ha motsvarande värden för räkningen utan arealbegränsning (1 A)
uträknats för samma sträcka och återfinnas i tab . 2 A .
Det är klart att fåglar, som förhålla sig stilla och tysta i skogen
nästan alltid undgå uppmärksamhet .
Dock torde dylika fall rätt

sällan förekomma vintertid, åtminstone om taxeringen ej fortgår allt
Under den korta vinterdagens få timmar måste

för sent på dagen .

fåglarna hela tiden hålla sig i rörelse för att skaffa sig föda, och i
de flesta fall hålla flere fåglar ihop med  Stimmfühlung", varför
möjligheten av förbiseende minskas . Mina räkningar i skogen ha
gjorts mellan kl . 9 och 14 . Felkällorna måste väl anses vara någorlunda lika under de olika vintermånaderna, och som nämnt, vill jag
i

denna

uppsats

endast

göra vissa relativa jämförelser .
Sifferresultaten av den icke arealbegränsade räkningen lämpa sig nästan
lika bra för detta ändamål som linjetaxeringens värden .

De korta l i n j e t a x e r i n g a r n a äro, med undantag av en
exkursion 31 . 111 . i NW Esbo, uteslutande gjorda i trakten söder om
Grankulla på korta (2-8 km) sträckor . Terrängen är ej homogen
utan

består dels av granskog, dels av bergiga partier med talldominans och här och där av våtare mark med al och andra lövträd .
Några små mossar och ängar finnas inströdda (ex. Rönnäng, Mössenkärr,

Pentismossen,

Hemtansmossen) .

Områdets begränsning i

norr är Grankulla, i väster Domsby och Söderskog, i söder Bolarskog, i öster Hemtans-, Dåvits- och Mankansslätterna .
sökta

Den under-

skogsterrängen torde kunna anses vara representativ för den

nyländska kustbygden .

.

I tabell 1 A och 2 A, vilka som nämnt omfatta alla sedda (eller wöjligen endast hörda) fågelindivider, utan att någon som helst linjebegränsning kommit ifråga, innefattas även resultaten av de små exkursioner, på "
vilka egentlig linjetaxering utförts, men därtill komma anteckningar även
från längre eller kortare vägvandringar i Esbo, ex . fr . Grankulla runt
Bodomträsk (ca. 20 km .) 18 . XII och 5 . 11, från Köklaks via Kvarnträsk till
Nouks och därifrån via Gumböle till Grankulla 17 . I . o . s . v. Då i detta fall
alla sedda fåglar antecknats, skulle man vänta sig högre värden per vägenhet än då det är fråga om linjetaxering på en bestämd (40 m) bredd, men
detta behöver ingalunda vara fallet, på den grund att skogsfåglarnas frekvens
är lägre i bebyggda trakter eller på öppna slätter än i skogen, och vandringarna på landsväg komma ju i stor utsträckning att gå genom de förstnämnda landskapstyperna . En mängd mer eller mindre kulturbetonade fåglar uppträda naturligtvis vid vägarna i alldeles annan proportion än i skogen,
eller saknas helt i denna. Dessa fåglars frekvens finner jag icke skäl att
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befatta mig med, ty tillfälligheter spela i detta fall en mycket stor roll, men
för fullständighetens skull hava de medtagits . För att någorlunda jämförelsedugliga tal för kulturfåglarna skall erhållas böra de uträknas på basen av
den vägsträcka, som erhålles genom subtraktion av tab . B :s km .-tal från motsvarande i tab . A .
Av

skogsfåglarna

gråmesen

och

är

det

egentligen

tofsmesen (jämte

endast

mindre

k u n g s f å g e l n,
korsnäbben),

Populationsutvecklingen under vintern 1934-35 för Regulus r. regnlus, Parus
atricapillus borealis och P. c . cristatus : Antalet observerade individer per
25 km väglängd ; de heldragna linjerna representera linjetaxeringarna i
skogsterräng, de prickade samtliga exkursioner (även vägvandringar i kulturbygd) . Jmfr sid . 141--142!
vilka äro

så pass starkt företrädda att säkrare slutsatser om popuåskådliggör huru de

lationsväxlingarna kunna dragas .

Diagrammet

3 viktigaste arternas abundans varierat från november 1934 till april
1935 enligt mina iakttagelser .

Regnlus r. regulus (L.)

var i början av vintern den talrikaste fågeln i skogen, och var i december 3-4 ggr . talrikare än gråmesen .

14 4
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Men kungsfågelantalet minskades starkt - snabbare än för någon
annan art - så att i februari gråmesen och kungsfågeln voro ungefär lika starkt representerade .
Ännu mars visade nedgång, men
obetydlig i jämförelse med de tidigare månaderna . Huru skall denna

starka decimering av kungsfågelstammen förklaras?
Enligt HORTLING I) är regelbunden flyttning konstaterad från
september till november . Ifall flyttning ej förekommer senare måste
decimeringen bero på stor dödlighet .
inträffa att kungsfågelstammen

Kan då en sådan massdöd

på 2 månader, från
reducerats med mer än 2 13
(enligt linjetaxeringen med s /9!)? Sedan gammalt är det
ju känt, att kungsfåglarna åtminstone under kalla vintrar i stort
december

till

februari,

antal frysa eller hungra ihjäl .

1934-35 var emellertid vintern mycket

mild med mera betydande snöfall och köld först i slutet av januari

(ex . 29 .1 . -19°C) . Men kungsfågelns abundans sjunker

det

oaktat jämnt ända fr. november till februari I april sker åter invasion, 1935 troligen mest i slutet av denna månad . Tyvärr har jag inga regelbundna anteckningar från denna tid

(överhuvud mycket få under hela månaden, vilket framgår av tamen redan mina bristfälliga observationer i maj 1935 ge
vid handen att P . PALMGREN 2) uppgift 20 par per km 2 för Regulus
bellen),
i

grandominerad

skog

någorlunda

motsvarar

förhållandet i Esbo .

Mina approximativa tal för november ge en ungefärlig föreställning
om huru stort fortplantningsöverskottet ännu då är, medan siffrorna

februari-mars tydligt visa att b o r t f l y t t n i n g e n ä r a v avgörande betydelse för kungsfågelstammens bibehållande . Resultatet av en noggrann taxering ex . i maj jämförd med
motsvarig för

en

februari-mars

skulle

säkert

markant

framhäva

detta förhållande .
Parus atricapillus borealis Selys och Parus c. cristatus L . På
höstsidan synas skogarna ofta vimla av mesar . Ungfåglarna äro förPåfallande är en betydande minskning
stås rikligt företrädda .
i mesarnas antal under årets sista månader, åtminstone
på de lokaler jag rört mig. En antydan härom visar också diagrammet .

Ännu efter december förmärkes ett avtagande, dock ej större

än att det kan förklaras genom normal dödlighet.

Av ett visst in-

Ornitologisk handbok 1 . Helsingfors.
2) P . PALMGREN, 1930, Quantitative Untersuchungen åber die Vogelfauna
in den Wäldern Südfinnlands . Acta Zoologica Fennica 7.
1) 1 . HORTLING,
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är i diagrammet de heldragna och streckade linjernas olika
förlopp, vilket tyder på en relativt starkare minskning i skogsterrängen än i kulturbygden .
Möjligen är förklaringen den, att mesarna
tresse

under

de

kallaste vintermånaderna draga sig närmare människobosättningen . Åtminstone stöder trafiken på fågelbrädena detta an-

tagande .

Det bör påpekas, att de här undersökta skogarna ju ligga
bebyggda orter . Anmärkningsvärd är vidare den starka
stegringen för Parus atricapillus från februari till april .
helt

nära

Bortflyttning,

inflyttning

dödlighet samt på observationsmöjligheten influerande förhållanden äro de faktorer, vilkas inverkan
illustreras av diagrammet .

och

Med mitt lilla material har jag ej kunnat

komma till visshet om i vilken mån dessa faktorer äro de bestämmande .
Som s . 142 nämndes torde dock de sistnämndas inverkan
tämligen
likvärd under hela observationstiden .
vara

Ur tabell 1 (och 2) erhålles ett ungefärligt talförhållande
mellan d e 2 mesarterna .
Antalet sedda Parus atricapillus
och P . cristatus var (tab . 1 A) 176 resp . 121, vilket motsvarar 69 tofs
mesar på 100 gråmesar .
svarande kvot 63 : 100 .
mesar

1 stort sett fås således proportionen 3 grå-

mot 2 tofsmesar .

vationer i

Enligt linjetaxeringarna (tab . B) var motUnder tidigare år har, enligt mina obser-

Grankulla-trakten, tofsmesen

stundom haft något fördel-

aktigare placering . Så har jag en gång antecknat proportionen 4 :3,
men exempelvis våren 1933 (främst april) har jag noterat : kungsfågel : gråmes : tofsmes 7 : 3 : 2 .

Förhållandet kan förstås variera under

olika tider och från trakt till trakt .
Sparsammare

förekommande arter.

Parus a. ater L . var sällsynt jämförd med de två sistnämnda. Linjetaxeringen har träffat endast 12 svartmesar mot 87 resp. 55 ex . för gråmes resp .
tofsmes, vilket förhållande, om för P. ater sättes värdet 1 blir 1 :7,25 :4,se.
I tabell 1 A har svartmesen en något bättre position (1 : 5,9 : 4) . Svartmesens
låga värden tillåta ej slutsatser över månadsvariationen .
Parus m. major L . Som tabellerna visa uppträdde talgmesen i de av
mig genomströvade skogsmarkerna, om också relativt sparsamt . En tydlig
invasion om våren (varom även linjetaxeringens siffror vittna) från bebyggda
trakter till skogen är märkbar . Vid vägar och gårdar är talgmesen om vintern starkt dominerande. På mina  vägvandringar" har antalet antecknade
individer per 25 km :s sträcka varierat mellan 150 och 80 .
Parus c. caeruleus L . har alltid observerats i närheten av bebyggelsen .
6 individer av denna art iakttogs den 15 . XII, 2 . I och 17 . II i samma aldunge nära Östanskog, alltså över 2 månaders vistelse på samma plats .
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Aegithalos c. caudatus (L.) antecknades sparsamt i aldungar och på
öppna skogssluttningar med blandskog .
Certhia f. familiaris L . var vanlig i sept-nov . 1934, men blev sedan
sällsynt inom mitt undersökningsområde . Medan jag i oktober på en enda
exkursion kunnat anteckna ett 10-tal trädkrypare, har jag fr. december
mars per dag observerat högst 3 individer (undantag 31 . 111 då 5 ex . noterats) .
November-mars utgjorde de sedda trådkryparnas antal ung . 1 1 4 av gråmesarnas .
Pyrrhula p. pyrrhula (L .) syntes sparsamt i skogen, medan anhopningen
vid vägar och samhällen är påfallande stark . - Loxia c . curvirostra L . Vintern 1934-35 var ett korsnäbbsår. Antalet noterade korsnäbbar i tabell 1
A överträffar det motsvarande för Regulus, medan i tabell 1 B förhållandet
är ett annat. Detta beror på korsnäbbarnas levnadssätt : Stora, på avstånd
förbiflygande flockar, som väcka uppmärksamheten, förklara det stora antalet
i tab . A . I december visar också linjetaxeringen en onormalt stark frekvens för Loxia . Detta har sin orsak däri, att denna månad korsnäbbsflockar
länge höllo till i en kottrik granskog, vilken nästan alltid utgjorde den första
etappen på mina vandringar . - Chloris ch . chloris (L .), Fringilla c. c02lebs L .
och Fringilla montifringilla L . övervintrade sparsamt, dock ses de ej i skogen
vintertid. - Carduelis spinus (L .) flyttade helt bort denna vinter (enl. mina
iakttagelser) . De sista grönsiskorna såg jag 18 . XI 1934, de första på våren
åter 3. 111-35, medan flyttningen kulminerade i slutet av mars . - Corvus c.
cornix L ., Colceus m . monedula (L .), Pica pica fennorum Lönnb ., Passer d . domesticus (L .), Emberiza c . citrinella L . höra alla, åtminstone vintertid, till kulturfåglarnas klass . - Garrulus g . glandarius (L .) var mycket sällsynt och kom ej
,,på linjen" en enda gång . - Turdus p . pilaris L . Medan björktrasten föregående vinter (1933-34) talrikt övervintrade, bortflyttade nu det stora flertalet . - Turdus m . merula L . övervintrade mycket sparsamt . -- Picus c. canus Gm . blev ej under observationstiden sedd nära Grankulla, närmast vid
Esbo kyrka 18 . II . Är vanligare i NW-Esbo . - Dryobates m . major (L .)
förekom rikligt nov .-dec . i Grankulla, men sågs sällan i skogen . Under
mars-april var den sällsynt överallt .
Övriga sedda fågelarter framgå ur tabellen .
Zusammenfassung : Versuch einer quantitativen Untersuchung
des Wintervogelbestandes . Die Aufzeichnungen wurden im Kirchspiele
E s b o, 20 km W von Helsingfors, gemacht . Der Verf . notierte auf seinen
Ausflügen die Individuenzahlen der beobachteten Arten möglichst genau.
Tabelle 1 A baingt dieses Material, das also aus allerlei Biotopen, sowohl Wald
wie Kulturgelände, stammt, nach Monaten geordnet .
Um die Entwicklung des Waldvogelbestandes genauer verfolgen zu
können, wurden im Waldgelände besondere Linientaxierungen vorgenommen
Alle Vogelindividuen, die beim Wandern quer durch das Waldgelände in
nerhalb eines 40 m breiten Streifens zur Beobachtung kamen, wurden gesondert gerechnet . Die Ergebnisse der Linientaxierungen erhellen aus
Tab. 1 B . (sie sind überdies in 1 A mit einberechnet worden) .

Om de i Finland funna typerna av gökägg
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Das untersuchte Waldgelände ist nadelwalddominiert und durchaus
typisch für Südfinnland ; die verschiedenen Waldbiotope wurden nicht auseinandergehalten, da sie im kleinhügeligen Gelände in allzu bunter Durchmischung auftreten .
Tabelle 2 bringt die Individuenzahlen der wichtigsten Arten, pro 25 km
Weglänge umgerechnet; im Diagramm repräsentieren die ganzgezogenen Linien die Linientaxierungen (tab . 2 B), die abgebrochenen die Zahlen der
Tab . 2 A (Zählung in verschienen Geländetypen ohne Flächenbegrenzung).
Die starke Abnahme von Regulus regulus im Laufe des Winters ist
besonders bemerkenswert. Da der Herbstzug im November zu Ende ist,
wurde sie offenbar durch Absterben verursacht. Die Migration scheint also
für die Beibehaltung des Bestandes wesentlich zu sein .

