SVENSK FÅGELTAXERING

Åke Lindström är ansvarig
för Svensk Fågeltaxering.

Inventera mer!
Åke Lindström manar fågelskådare att
göra en insats för Svensk Fågeltaxering.
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text Niklas Aronsson

S

ugen på att göra en insats för klimatet?
Genom att inventera fåglar åt Svensk
Fågeltaxering bidrar du till att vi får en
tydligare bild av hur klimatförändringen påverkar landets fågelpopulationer.
Svensk Fågeltaxering har funnits i
över 40 år och idag finns det fem olika typer av
inventeringar som man kan delta i.
Inventeringsresultaten från några av metoderna
sammanställs i en årlig rapport – Övervakning av
fåglarnas populationsutveckling –
som ges ut av Naturvårdsverket.
I årsrapporten finns mängder
av spännande fakta, som till exempel att vi idag har fem miljoner
fler häckande par än vi hade 1998,
och att det är gruppen vanliga
jordbruksfåglar som det i dagsläget
ser mest dystert ut för.
Resultaten används även av
andra myndigheter, och är ett mycket viktigt miljöövervakningssystem som bland annat ligger till grund
för rödlistebedömningar.

– Vi har något för alla fågelskådare som vill testa
att inventera, säger Åke Lindström, ansvarig för
Svensk Fågeltaxering.
högt i kurs internationellt. Det gäller ringmärkning, fältornitologi och,
inte minst, fågeltaxering – det vill säga skattningar
av hur landets fåglar mår.
Det var Sören Svensson, tidigare ordförande i
Sveriges Ornitologiska Förening och docent vid
Lunds universitet, som startade
Svensk Fågeltaxering i mitten av
1970-talet. Sedan 2001 är det Åke
Lindström som leder arbetet.
Av de fem inventeringsmetoderna är flaggskeppet den metod som
kallas standardrutter. Den genomförs under häckningssäsongen från
maj till juni, och ger ett stickprov
över läget i hela landet genom att de
är utlagda i landskapet slumpvis. Rutten är kvadratisk och totalt åtta kilometer lång. Man går först två
kilometer norrut, sedan två kilometer österut, två
kilometer söderut och avslutar med två kilometer
västerut för att komma tillbaka till startpunkten.
– Standardrutterna kan vara fysiskt krävande
eftersom de går genom obanad terräng, säger Åke
Lindström.
Metoden kräver också god kunskap om fågelsång.
SVENSK ORNITOLOGI STÅR

Standard
rutterna är
fysiskt krävande
eftersom de går
genom obanad
terräng.

DET ÄR NATURVÅRDSVERKET som till Lunds univer-

sitet och Svensk Fågeltaxering gett uppdraget att
ansvara för flera av inventeringarna. Det finns fem
olika sorters inventeringar man kan delta i. Dessa är
olika utformade och ställer skilda krav på inventeraren.
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Tornseglarens nedgång ser ut att
tillfälligt ha bromsat upp, men prognosen för framtiden är pessimistisk.
Åke Lindström på Svensk Fågeltaxering tror att inventeringarna kommer
att visa på en fortsatt minskning av
antal tornseglare.
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SVENSK FÅGELTAXERING Inventeringsmetoder
◗ Standardrutter: Standardrutterna är kvadratiska i sin form och åtta kilometer långa.
De inventeras med en kombination av punkttaxering och linjetaxering: åtta fem-minuters
punktstopp och åtta kilometersträckor. Alla dessa rutter ligger med en fast position. Från
startpunkten går rutten två kilometer norrut, två kilometer österut, två kilometer söderut
och två kilometer västerut och då är man tillbaka till startpunkten. Punkträkning sker i kva
dratens hörn och mitt emellan hörnen. Linjetaxering sker längs kilometersträckorna mellan
punkterna. Alla standardrutter bokas i förväg.
◗ Punktrutter: Sedan 1975 har den generella fågelövervakningen i Sverige baserats på
punkttaxeringar med en metod som innebär att inventeraren själv väljer en godtycklig rutt
och utmed denna placerar 20 punkter på sådant avstånd från varandra att dubbelräkningar av samma fåglar från närliggande punkter i möjligaste mån undviks.
◗ Vinterfågelräkning: Detta är egentligen en punktrutt utförd under vintern. Den är
uppdelad på en huvudräkningsperiod kring jul/nyår samt fyra andra räkningsperioder,
vardera omfattande 21 dagar med tre veckoslut. Den första infaller i oktober, den andra i
november och de båda övriga i februari och mars. Genom räkning vid alla fem tillfällena
kan man följa invasioner och andra flyttningsrörelser. Förhoppningsvis kan man också få
ett mått på vinterdödligheten.
◗ Sjöfågeltaxering: Inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker (sjöar, åar, strandängar, småvatten och kuster). Sjöfågeltaxeringen har ett relativt fritt
upplägg med tre olika varianter. Dessa är punktrutt, fågeltornsräkning (punktrutt med
bara en punkt), samt inventeringsslinga (linjetaxering).
◗ Nattfågelräkning: Metodmässigt är nattrutten en hybrid mellan standardrutterna
och punktrutterna. Landet är uppdelat i rutor om 25 kilometer x 25 kilometer, och längs
vägarna i varje sådan ruta läggs 20 punkter med minst 2 kilometers mellanrum (fågelvägen). På varje punkt räknar man alla fåglar (och däggdjur) som hörs och ses under exakt
fem minuter. En nattrutt måste bokas i förväg. Rutten inventeras tre gånger – i mars, april
och juni.
◗ Vill du delta? På www.fageltaxering.lu.se/kontakt/koordinatorer finns namn, mejladress och telefonnummer till din kontaktperson.

Vi har
haft bra
rekrytering,
men det finns
alltid rum för
fler.

– Man måste känna igen alla våra vanligaste
fåglar på sången, det är helt avgörande för att kunna
delta i standardrutterna, säger han.
För den som vill öva upp sig, eller kanske göra
ett test för att se hur goda fågelkunskaper man har,
så finns det en norsk sida (birdid.no) med olika
övningar som prövar hur bra man känner igen arter
på bilder eller på läten. Resultaten visar vilken nivå
en inventerare håller.
– Vi har diskuterat huruvida vi ska ställa krav
på att inventeraren uppfyller ett visst kriterium för
att delta, men ännu inte fattat något beslut i frågan,
fortsätter Åke.
sedan 1996, och
där börjar det bli en lång tidsserie att dra slutsatser
av. Metoden med punktrutter är 20 år äldre – den
startade redan i mitten av 1970-talet. Det var den
första inventeringsmetodiken som Svensk Fågeltaxering använde. Inventeraren kan där själv bestämma
en rutt med 20 punkter där man under en viss tid
STANDARDRUTTERNA HAR FUNNITS
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Smålommens populationsutveckling kan följas genom
Svensk Fågeltaxerings inventeringar.

räknar alla fåglar man ser och hör. Svagheten ligger
just i att man bestämmer rutten själv, vilket ofta
innebär att den läggs i anslutning till bebyggelse och
i fågelrika områden. I övriga Europa drogs liknande
inventeringar igång, och på 1990-talet började man
diskutera svagheten med systemet. Det var därför
som Sören Svensson startade standardrutterna.
– Det var ett briljant sätt att komma tillrätta med
punktrutternas svaghet, och alla osäkerhetsfaktorer som fanns inbyggt i det systemet, säger Åke
Lindström.
Varför då behålla det gamla systemet?
– Punktrutterna är en längre serie och standardrutterna är fysiskt krävande. Det är argumenten för
att trots bristerna behålla punktrutterna.
Förutom dessa bägge metoder finns sedan flera
år även Vinterfågelräkningen som är en punktrutt
som inventeras på vintern, samt Nattfågelräkningen, vilken startade 2010. Fördelen med den
senare är att man kan köra bil längs rutten, vilket
underlättar för den som har funktionsnedsättningar.
Det senaste tillskottet i inventeringsfamiljen är
Sjöfågelinventeringen som görs i samarbete med
BirdLife Sverige.
Totalt är det mellan 600 och 700 personer som
varje år deltar i någon av Svensk Fågeltaxerings
inventeringar.
– Vi har haft bra rekrytering, men det finns alltid
rum för fler. Vill man ha en standardrutt gör vi vårt
bästa för att hitta en sådan. Det kan vara svårt om
man inte kan tänka sig att åka några mil bort dock,
säger Åke.
Traditionellt har män varit i kraftig majoritet av
alla inventerare – cirka 95 procent.
– Det är bara i Sjöfågelinventeringen som andelen kvinnor är större, knappt 20 procent, säger Åke
Lindström.
Kanske beror det på att den inventeringen är
den senaste tillkomna, och att den mer intensivt
har marknadsförts via BirdLife Sverige, som har en
jämnare könsfördelning.
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