Invasjonsarter
i pausemodus
Lista Fuglestasjon har overvåket fugletrekket i 30 år. I løpet av
denne perioden har invasjonene under høsttrekket av spetter,
meiser, finker og kråkefugler vært et nesten årlig høydepunkt.
Ulike arter har trukket med ulik styrke fra år til år. Det har vært
spennende å se – hvilke arter blir det i år? De siste 6–7 årene
har det vært betydelig færre arter og færre fugler i bevegelse.
Det er som invasjonsartene er satt på vent.
Av Jan Erik Røer, Aïda López Garcia & Oddvar Heggøy

I

Sør-Norge, der Nordsjøen utgjør en
barriere mot sør og vest, konsentreres
fugletrekket hver høst. I tillegg til et
stort antall fugler av arter som følger
faste ruter, er forflytninger eller invasjoner av spetter, meiser, kråkefugler,
finker og buskspurver om høsten
vanlig. Mange av disse artene vandrer
ut på søk etter næring dersom dette
grunnlaget for å overvintre svikter i
innlandet. I denne artikkelen har vi
forsøkt å lage en sammenfatning om
streif- og invasjonsartenes bevegelser
ved Lista Fuglestasjon, etter 30 år med
sammenhengende observasjoner.
Thomas Alerstams omtaler i sin
klassiske bok Fågelflyttning mange
eksempler på det intrikate samspillet
mellom ulike vekster og fuglearter der
fuglene hamstrer frø og får mat, mens
plantene får sine frø spredd. Fugleartene som spesialiserer seg får rikelig
næringstilgang i gode frø- og bærår
inntil de blir tvunget ut på vandringer
om frøsettingen svikter. Alerstam (1982)
beskriver i detalj hva som er den
viktigste vinterføden og de faktorer som
utløser trekk og vandringer for en rekke
av de streif- og invasjonsarter vi ser i
Norge og behandler i denne artikkelen.
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I denne presentasjonen har vi valgt å
ta utgangspunkt i det variable trekket
vi ser hos noen arter av spetter,
meiser, kråkefugler, finker og buskspurver. Det gjelder arter der hele eller
deler av bestandene kan finne nok
næring til å overvintre i Skandinavia,
men der deler av bestanden likevel har
trekkbevegelser om høsten, enten årlig
eller med jevne mellomrom. Hovedsakelig er dette bær- og frøspisende arter.
Hvor kommer fuglene fra?
Ringmerking har vist at en rekke arter
kan trekke lange distanser fra barskogssonen i øst og ende opp i Norge
i samband med masseinvasjoner. På
Museum Stavangers online-gjenfunnsatlas (must.ringmerking.no/kart.asp)
ligger således funn av flaggspett som
trakk 1211 km fra Finland til Lista (1973).
En sibirnøttekråke som ble merket i
Trondheim i 1995 ble gjenfunnet 4470
km lenger øst i Krasnojarsk, Russland
10 år senere. Det er nesten i Mongolia.
Fra Sverige er merkede grankorsnebb
gjenfunnet i det sentrale Russland helt
til Ural (Fransson & Hall-Karlsson 2008).
Mindre arter som dvergspett, svartmeis og stjertmeis kan også trekke langt.

Deres bevegelser kan trolig veksle fra
år til år mellom å bestå av lokale fugler
eller fugler mer langveisfra. Ved Lista
Fuglestasjon har vi fått en svenskmerket
dvergspett som hadde trukket 604+
km på 41 dager, en svartmeis klekket i
Skellefteå i Nord-Sverige som befinner
seg 1057 km mot nordøst – samt flere
stjertmeiser som har forflyttet seg ca.
1000 km fra Stora Fjäderägg i NordSverige i tillegg til artsfrender fra Estland.
Nomadiske arter som gråsisik kan vandre tvers over hele Sibir, slik gjenfunnet
av en gråsisik fra Helligskogen i Troms
viste, da den etter fire år ble gjenfunnet
6080 km lenger øst – i Jilin, Kina.
Hva kan observasjonene fortelle oss?
Lista Fuglestasjon har siden 1990 hatt
fast bemanning i høstsesongene og
overvåket trekket daglig med trekk-

Grankorsnebben er kanskje vår mest typiske frøspesialist. Tilpasningen til favorittføden granfrø har evolusjonen tatt så langt at nebbet går i
kryss og har blitt et spesialredskap for å åpne grankongler. Når frøsettingen på gran svikter legger grankorsnebben ut på vandring. Da kan
den, som her, ta til takke med furufrø, rognebær eller til og med målerlarver. Foto: Jan Erik Røer.

tellinger og standardisert fangst. Ringmerkingen gir interessante opplysninger
fra gjenfunn om opprinnelsesområde
for alle arter. For fuglearter med et regulært trekk, som sangere og andre insektetere, vil overvåkingen gi årlige verdier
som kan vise variasjon i hekkesuksess,
trender for bestandsutvikling og nøyaktig periode for når de ulike artene
trekker om høsten. Streif- og invasjonsarter opptrer derimot med betydelige
større årlige variasjoner. Noen arter kan
utebli helt i ett eller flere år. Dette gir
en annen type data enn for de regulære
trekkfuglene. Variasjonen gjør det vanskelig å beskrive hva som er normalt,
likeledes å avdekke om forekomst eller
trekkperiode endrer seg over tid.
For streif- og invasjonsarter er det
ikke entydig hva tallene som registreres innebærer for de ulike artene

og bestandene. Lave trekktall kan i
utgangspunktet indikere gode næringsforhold i hekkeområdene og potensielt
høye bestandsnivåer for streif- og
invasjonsartene. Lavere trekktall er også
det man kan forvente for en art med
nedgang i bestanden. Høye trekktall er
typisk når næringsforholdene svikter.
Gode næringsforhold i forkant av svikten kan ha gitt god produksjon, høye
bestandsnivåer og gi mange fugler på
trekk. Samtidig kan næringssvikten og
utvandringen ha stor betydning for
bestanden i ettertid.
Arter eller bestander som overvintrer i et mildere vinterklima uten
snødekke, ser i mindre grad ut til å ha
behov for å trekke. Som eksempel kan
vi nevne at hele hekkebestanden til
arter som jernspurv, sivspurv og gulspurv
overvintrer og er standfugler i Stor-

britannia (Wernham mfl. 2002). Flere
arter kan i teorien få populasjoner med
redusert trekk hos oss over tid, om forholdene vinterstid i Sør-Norge nærmer
seg de britiske. Det er derfor ikke noen
nødvendig sammenheng mellom færre
invasjoner eller trekk av streiffugler over
tid og lavere bestander. Fuglene kan
rett og slett bare ha mindre behov for
å trekke om vinterklimaet blir mildere.
Fra store årlige svingninger til middels
og svake år
Streif- og invasjonsfuglene er en nokså
uensartet gruppe. Vi kan derfor ikke
uten videre forvente å finne betydelige sammenfall i trekksykluser eller
årlige bevegelser mellom dem. Artene
har til dels ulike næringspreferanser
og rekrutteringsområder, og de kan
stå fylogenetisk (slektskapsmessig)
Vår Fuglefauna 43 (2020), nr. 4
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Bunnår og klima
Det er rimelig å anta at år med svake
trekkbevegelser for streif- og invasjonsartene skyldes gode frø- eller bærår
eller lav ungeproduksjon. Spesielt
kjølige, våte somre kan påvirke hekkesuksessen negativt. Samtidig er klimaet
i vekstsesongen viktig for frøsettingen,
noe som kan gi effekter på bær- og
frøproduksjon samme høst eller de(t)
påfølgende år(ene). Varme i månedsskiftet juni/juli det ene året kan gi
mange grankongler det neste.
Hvis vi går tilbake til Figur 1, og
definerer et bunnår som et år der maksimalt tre arter streiffugler har topp-3
eller topp-10 år, eller år der ingen
arter har et topp-3 år, finner vi bunnår
for trekket av streiffugler i de ni årene
1991, 1995, 1998, 2000, 2006, 2009,
2015, 2018 og 2019.
Væ r d a t a f r a v æ r s t a s j o n e n e
Lista fyr, Blindern, Venabu og Bergen
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14

Topp-3 år
12

Antall arter med toppår

og økologisk langt fra hverandre.
På den annen side, om hoveddelen
av streiffuglene består av fugler fra
Sør-Skandinavia, slik ringmerkingen fra
stasjonen viser, burde utslag av generelt
gode eller dårlige forhold under hekkesesongen, milde eller kalde vintre eller
frøår/svartår for spesielt viktige næringsplanter som rognebær, tidvis kunne
medføre synkroniserte trekkbevegelser.
For å analysere hva vi finner av
samvariasjon, har vi laget en oversikt
som viser hvordan årene med de største
trekktallene for 20 typiske streiffugler
har fordelt seg over tid ved Lista fyr.
Dette er presentert i Figur 1. Hvilke
arter som er med i figuren er gjengitt i
Tabell 1. I figuren har vi rangert artenes
årlige fangsttall fra den standardiserte
merkingen i 1990–2019. For hver art
har vi plukket ut henholdsvis de tre og
ti tallrikeste år (topp-3 og topp-10). De
beste årene med trekk av streif- og invasjonsarter kommer da fram som år der
mange arter enten har topp-3 år eller
topp-10 år. Motsatt ser vi bunnår om
kun få arter har et topp-10 år og få eller
ingen arter har et topp-3 år. I figuren ser
vi perioder med ulike trender. Perioden
fra 1990–2002 er variabel og viser
omtrent like mange gode, middels og
dårlige år med trekk. Perioden 2003–
2012 har klar overvekt av år der mange
arter har høye fangsttall. Den siste
perioden fra 2013–2019 består kun av
middels eller svake år der få arter har
høye tall, og er et brudd med trenden
fra før 2013 med større svingninger.
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Figur 1. Fordeling av toppår for 20 streif- og invasjonsfugler i den standardiserte fangsten
ved Lista Fuglestasjon 1990–2019. De utvalgte artene er gjengitt i Tabell 1 med svart skrift
i kolonnen for toppår. De tre beste år (topp-3) for den enkelte art er markert med mørkeblått, de neste rangerte 4–10 toppårene med lyseblått (topp-10). Hver søyle gir den årvisse
summen av topp-3 og topp-10 år for alle artene. Mengde rognebær for Øst- og Vestlandet i
perioden 1990–2019 er markert med «–» for bunnår og «R» for toppår (Knudsen mfl. 2014,
Elameen mfl. 2020, data for 2019 fra NIBIO ved G. Njaastad pers. medd.).

Tabell 1. Oversikt over 30 typiske streif- og invasjonsarter ved Lista fyr som viser
trekkbevegelser med jevne mellomrom. Eksempler på vinternæring er gitt for
hver av artene. Toppårene for trekkbevegelser er gitt i synkende rekkefølge fra
venstre mot høyre: svart skrift gjelder standardisert fangst, mens blått gjelder
observasjoner. Maksimaltallene for beste sesong gjelder summerte antall av
daglige loggførte observerte individer.
Art
Vinternæring
Toppår
Antall 		
			
beste høst
Gråspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Tretåspett
Sidensvans
Gråtrost
Rødvingetrost
Stjertmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Nøtteskrike
Nøttekråke
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Bergirisk
Gråsisik
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Furukorsnebb
Konglebit
Dompap
Snøspurv
Gulspurv

Insekter, maur, diverse
Maur
Gran, furu, diverse
Insekter
Insekter
Rogn, bær
Rogn, bær
Rogn, bær
Insekter
Gran, furu
Gran, furu
Gran, furu
Variert
Variert
Hassel, eik, diverse
Eik
Hassel, sembrafuru
Rogn, bjørk m.m.
Frø, rogn, nyper
Tistel, borre o.l.
Or, gran, furu, bjørk
Frø av lave planter
Or, bjørk, gran
Lerk, gran
Gran, furu
Furu, gran
Rogn
Ask, rogn
Frø av lave planter
Frø, spillkorn

1999, 2004, 2001
2015, 2017, 2016
2001, 1990, 2013
2007, 2003, 2012
2015, 2007, 2017
2008, 1990, 2010
1993, 2008, 2002
2004, 1993, 2007
2008, 2016, 1994
2007, 2003, 2004
2008, 2017, 2014
2003, 1996, 1997
1996, 2011, 2014
1998, 1991, 1996
2005, 2012, 2007
2014, 2005, 2012
1995, 1997, 2016
1993, 2010, 1990
1993, 2007, 1994
2012, 2019, 2014
1994, 2003, 1999
1990, 1992, 1994
2017, 2010, 1994
2002, 2011, 2013
1990, 2013, 2002
2017, 1994, 2010
2019, 1990, 2010
2004, 2010, 1994
1998, 1996, 1991
1994, 1993, 1991

14
55
961
84
19
3371
18030
10117
1479
1419
320
6736
9585
1836
177
7109
1621
83555
11011
2061
35003
1796
65376
1399
14366
986
184
1714
255
5190

Sidensvansen var tallrik i Sør-Norge vinteren 2019–20 etter en god bærhøst – spesielt for rognebær. Men einerbær duger tydeligvis også, noe
dette fotografiet viser. Bærmengdene gjorde at sidensvansen holdt seg i innlandet og knapt nådde kyststrøk som Lista mens trekktellingene
foregikk om høsten. Foto: Jan Erik Røer.  

(seklima.met.no), som representerer
ulike regioner i Sør-Norge, viser at to
år i perioden 1990–2019 skiller seg
markant ut som ekstra kjølige og våte
i hekketida (mai og juni) i Sør-Norge.
Dette er 1991 og 2015, som også er to
av bunnårene i Figur 1. Dette er også
de to årene som har lavest totalfangst i
overvåkingen av alle fuglearter ved Lista
Fuglestasjon om høsten – år der også
insektetere som løvsanger og rødstrupe
hadde lave tall. I 2015 var det mange
som rapporterte om stor dødelighet i
småfuglkassene sine, fra Rogaland via
Oslo til Trøndelag. Det var åpenbart et
svært dårlig hekkeår for mange arter.
I motsatt ende værmessig ligger
2018 som var ekstrem varm og tørr fra
april til august. Dette året var tallene
i høstovervåkingsfangsten både på
Lista og Jomfruland generelt svake
med svært lave tall for insektetere som
rødstrupe, hagesanger og tornsanger
(López García 2019). Det er dermed
nærliggende å anta at tørke og varme
slo negativt ut for ungeproduksjonen,
og medvirket til å begrense utvandringen av streiffugler i 2018.

Går man gjennom været i hekkesesongen for toppårene i Figur 1 er det
vanskelig å påvise noen sammenheng.
Årene 1990, 1993–94, 2003–04,
2007–08, 2010 og 2012 utmerker seg
som toppår for høstinvasjoner på Lista,
men vi kan ikke se noen enkle felles
trekk for været i hekkesesongen i SørNorge, som er spesielt for disse årene.
Frøår og invasjoner
For flere næringsspesialister er det
vist at det er en sammenheng mellom
svikt i frøsetting og utvandring. Nøtteskriker vandrer lite om det finnes mye
eikenøtter (Selås 2017). En tilsvarende
sammenheng er vist mellom rognebær og dompap (Fox mfl. 2009). For
Norge finnes data for frøår hos gran,
eikenøtter og årlig variasjon av blåbær
(Selås 2020) og rognebær (Knudsen
mfl. 2014, Elameen mfl. 2020). Dette
er åpenbart viktige frø og bær om
vinteren for mange av våre streiffugler.
I tillegg har andre trær som ask (dompap), or (grønnsisik) og bjørk (gråsisik)
nok også betydning.
Vi skal ikke gå i detalj på de ulike
frø- og bærårene for de forskjellige

plantene, men vi har sett litt nærmere
på rognebær – som har hatt markerte
toppår i 1995, 1998, 2000, 2006,
2009 og 2019. Tar vi utgangspunkt i
listen med bunnår på Lista i Figur 1 for
streiffugler, og aksepterer forklaringen
om svak ungeproduksjon pga. været i
1991, 2015 og 2018, ser vi at klimaet
sammen med de gode rognebærårene
et godt stykke på vei kan forklare årene
med lav trekkaktivitet for invasjons- og
streiffugler ved Lista Fuglestasjon. Men,
vi har i bakhodet at forklaringene nok
er mer komplekse enn som så. Selås
(2017) har vist at det er en sammenheng mellom forekomsten av eikenøtter og forekomsten av nøtteskriker
på Lista, men at også vinterklima og
hekkesuksess påvirker hvorvidt utvandring skjer. I Figur 2 kan vi se et at det
også for spettmeis kan være en slags
direkte eller indirekte sammenheng
mellom tilgangen på eikenøtter og
denne artens topp- og bunnår på Lista.
Negative trender
I Figur 1 ser vi at artene vi har valgt ut
fra Lista Fuglestasjons standardiserte
høstmerking gjennomgående har få av
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Barskogsarter kommer dårlig ut
Ser vi på hvilke arter som i størst grad
bryter trenden ved å være blant topp10-artene i Figur 1 de siste syv årene,
så er stillits og blåmeis øverst på listen,
men også andre arter fra løvskog,
kulturlandskap og fjellbjørkeskog er
representert. Typiske barskogsarter
forekommer derimot i liten grad.
For å se nærmere på barskogsartene
samlet har vi i Figur 3 satt opp den årlige
prosentvise andelen i 30-årsperioden
for de seks mest typiske barskogsartene i
standardfangsten ved Lista Fuglestasjon.
I figuren viser grankorsnebb og flaggspett et brukbart år i 2013, men for
de seks siste årene så viser alle de seks
artene en veldig svak forekomst – dette i
motsetning til de første 24 årene der det
forekommer maksimalt to svake år på
rad. Alle de seks årene med de høyeste
av artenes akkumulerte årsverdier ligger
i første del av perioden. Tendensen i
figuren forsterkes med det siste året –
2019, som det absolutte bunnår.
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Figur 2. Antall spettmeis i den standardiserte høstfangsten fra Lista Fuglestasjon 1990-2019.
Frøsetting på eik fra Aust-Agder for perioden 1990–2019 er markert med «–» for bunnår og
«E» for toppår (Selås 2011, Selås 2020).
90

Akkumulert prosent for artene pr. år

sine toppår etter 2012. Mye tyder derfor på en generell nedadgående trend
på slutten av 30-årsperioden. Med den
store mellomårsvariasjonen som disse
seriene av streif- og invasjonsfugler
viser er det vanskelig å fastslå eventuelle endringer med statistisk sikkerhet. Fra artikkelen «Endringer for våre
fuglebestander» i Vår Fuglefauna basert
på hekkefugltakseringer (Kålås mfl.
2019), kan vi imidlertid konstatere en
betydelig overvekt av arter i tilbakegang
i Norge i perioden 2007–2018. Vi ser
også i artikkelen at fire av artene som vi
har med i Figur 1 viser en statistisk signifikant tilbakegang (grønnfink, gulspurv,
gråtrost og granmeis), mens ingen av
artene i samme figur viser tilsvarende
fremgang. Dette tyder på at den svake
tendensen vi har sett siden 2012 også
kan ha sammenheng med nedgang i
hekkebestandene for flere av artene.
For å understreke at bildet ikke er
ensidig og utelukkende negativt, vil
vi nevne at fem av artene vi har presentert i Tabell 1 har hatt alle sine tre
toppår i siste halvdel av den 30-årige
overvåkingsperioden. Det kan tyde på
at de har blitt vanligere. De fem artene
er svartspett, tretåspett, spettmeis,
nøtteskrike og stillits. På den annen
side er det et flertall på syv arter med
alle de tre toppårene i første halvdel
av 30-årsperioden: gråspett, kjøttmeis,
svartmeis, grønnsisik, bergirisk, snøspurv og gulspurv.

80

Dompap

Grankorsnebb

70

Grønnsisik

Svartmeis

60

Granmeis

Flaggspett

50
40
30
20
10
0

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Figur 3. Fordeling av standardisert høstfangst av seks typiske barskogsarter fra Lista
Fuglestasjon 1990–2019. Den årlige prosentvise andel av den enkelte arts totalfangst for
hele perioden 1990-2019 er presentert i søyler for å vise nivåer for artene samlet.

Vil trenden snu?
Denne oversikten er den første der vi
ser spesifikt på de varierende tallene
fra streif- og invasjonsfuglenes høstbevegelser ved Lista Fuglestasjon.
Materialet viser en del klare mønstre,
der bunnår enten sammenfaller med
det vi antar er dårlige hekkeår eller
typisk gode rognebærår. De siste 6–7
årene har vi sett et markert fall i antallet
invasjons- og streiffuglarter på trekk,
og antallene har i tillegg vært lave.
Ugunstig vær i hekkesesongene med
lav ungeproduksjon i 2015 og 2018
kan være en av årsakene til utviklingen.
I arbeidet med denne artikkelen har
vi blitt oppmerksomme på utviklingen
av rognebærår i Norge, som viser
betydelige endringer fra 1972 frem
til i dag (Knudsen mfl. 2014, Elameen
mfl. 2020). De store svingningene,
med jevnlige sterkt markerte påfølgende topp- og bunnår for rognebær,

har gradvis svekket seg. Forskjellene
mellom topp og bunn har blitt mindre,
og de rytmiske svingningene er visket
ut. Etter 2009 har det kun vært små
variasjoner, og ingen typiske toppår
før 2019. For eikenøtter finner vi
også mindre rytme og færre toppår
etter 2010 (Selås 2020). Denne typen
endring kan være med å forklare den
svake utviklingen for invasjonsartene
det siste tiåret.
De typiske svingningene vi ser i
frøsettingen hos trær og busker samt
blant insekter, gnagere, rovfugler og
streif- og invasjonsfugler er et intrikat samspill, der årsak og virkning er
sammensatt. Det er et stort fagfelt
med ulike hypoteser på hva som er
de utløsende faktorene og de viktigste
driverne i prosessene. Vi kan konstatere
at klimaet generelt har blitt mildere, og
at svingningene i produksjonen av en
nøkkelart som rognebær har endret

seg mye i vår undersøkelsesperiode.
Hvor vesentlig dette er for invasjoner
og trekk av streif- og invasjonsarter, og
om endringene er av mer permanent
karakter, får tiden vise. Det vi vet er at
om vi skal kunne følge utviklingen og
forstå mer av disse sammenhengene,
trenger vi gode data og lange tidsserier
for bær, klima og fugletrekk. Ved NOFs
fuglestasjon på Lista vil vi fortsette å
gjøre vår del av jobben.
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Når arter som ikke er typiske trekkfugler legger ut på vandring, må de ofte forsere fremmede
og utfordrende omgivelser i søken etter et mer varig levested. Denne trekkende svartspetten er
et godt eksempel med svartbaken i bakgrunn. Et miljø der svartbaken trives er intet blivende
sted for en svartspett. Foto: Jan Erik Røer.       

Granmeisa viser invasjonsaktig opptreden enkelte år. Den kan leve på de store ressursene som
granfrøene utgjør når de er tilgjengelige om vinteren, men er ellers mer allsidig i fødeveien
for å kunne overleve i fattig vinterskogsmiljø. Foto: Jan Erik Røer.       
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