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Indledning
Fuglebestandenes størrelse, træktider og ynglesucces 
mv. ændrer sig over tid blandt andet som følge af mil-
jøpåvirkninger og klimaændringer (Gordo 2007, EEA 
2019). Disse ændringer kan bl.a. følges ved at foretage 
standardiseret ringmærkning og træktælling ved de 
danske fuglestationer, hvor lange tidsserier er nødven-
dige for at kunne følge langsigtede ændringer i naturen. 
Hvor ringmærkning tidligere primært handlede om at 
afklare fuglenes trækveje og overvintringsområder, bru-
ges den i dag i højere og højere grad til at monitere be-
standenes op- og nedgange, demografi og ændringer i 
træktiderne (Both & Marvelde 2007).

Hallmann et al. (2017) har dokumenteret, at mæng-
den af flyvende insekter i Tyskland er faldet markant i 
løbet af de senere årtier, og det samme antages at være 
tilfældet i det øvrige Europa (se fx Møller 2019 om dan-
ske forhold). Af den grund kunne man forvente, at in-
sektædende fuglearter er gået tilbage i antal, i modsæt-

ning til arter der ikke primært lever af insekter, hvilket 
underbygges af de danske punkttællinger (Eskildsen et 
al. 2020). Reduceret ynglesucces antages at være blandt 
årsagerne til nedgangene (Newton 2017).

Undersøgelser fra både Europa, Nordamerika og 
Australien (Jenni & Kéry 2003, Buskirk et al. 2009, Lehi-
koinen & Jaatinen 2012, Smith & Smith 2012, Petersen 
et al. 2012, Kullberg et al. 2015, Lehikoinen et al. 2019) 
har påvist sammenhænge mellem langsigtede klima-
ændringer og tidspunktet for og varigheden af fugles 
træktider forår og efterår. Resultaterne af disse under-
søgelser kan i relation til et stadig varmere klima sam-
menfattes til:
• Forårstrækket starter tidligere. Denne tendens er kraf-

tigere for kort- end for langdistancetrækkere.
• Længden af perioden med forårstræk for den enkelte 

art har ikke ændret sig.
• Tidspunktet for efterårstrækket har ikke ændret sig for 

arterne taget under et. For langdistancetrækkere er 
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der tendens til, at efterårstrækket ligger tidligere og 
for kortdistancetrækkere senere.

• Længden af perioden med efterårstræk for den enkel-
te art er blevet længere, især for kortdistancetrækkere.

• For arter, som kun lægger et kuld, er afstanden mel-
lem forårs- og efterårstrækket uændret, hvorimod af-
standen for arter, som lægger to til flere kuld, er blevet 
større.

I denne analyse undersøges det, om data fra Ged-
ser Fuglestation understøtter disse resultater. Artiklen 
er ikke en fuldstændig analyse af de 13 års ringmærk-
ningsdata. Den skal mere ses som en introduktion og en 
opfordring til forskere til at anvende fuglestationernes 
data i deres videnskabelige arbejde. 

Materiale og metode
DOFs fuglestation i Gedser blev indviet i 2001, men først 
fra 2007 har standardiseret ringmærkning med vejning, 
måltagning mv. af fuglene haft et tilstrækkeligt omfang 
til, at data meningsfuldt har kunnet analyseres.

Den standardiserede fangst og ringmærkning på 
Gedser Fuglestation omfatter netfangst fra en halv 
time før solopgang og fem timer frem med mindst 60 
m spejlnet. Inden for standardnettiden er der blevet an-
vendt fra 60 m til lidt over 300 m net. Det faktiske antal 
netmeter fremgår af basisdata på Gedser Fuglestations 
hjemmeside. Den standardiserede fangst omfatter om 
foråret perioden fra 1. marts til 15. juni og om efteråret 
perioden fra 20. juli til 15. november. Det er kun data 
indsamlet fra standardmærkningen, der er anvendt i 
denne analyse.

For at have sammenlignelige data hen over årræk-
ken er det desuden nødvendigt, at hele standardpe-
rioden er dækket, så der kan beregnes værdier for alle 
10-dagesperioder. Hver måned består af tre 10-dages-
perioder: Dag 1-10, dag 11-20 og dag 21-slut. For at 
medtage år i analysen kræves, at der både om foråret 
og om efteråret for mindst 75 % af 10-dagesperioderne 
er gennemført standardmærkning i mindst tre dage. 
Med de udvælgelseskriterier kan data fra årene 2007-
19 anvendes. Det bemærkes dog, at for 2007 og ’08 er 
kriterierne kun næsten opfyldt. For tidligere år er der for 
få dækkede dage. 

For hvert ringmærket individ er der registreret data 
om art, ringnummer, dato og tidspunkt. For en stor del 
af individerne desuden data om køn, alder, vægt, vinge-
længde, kropsfedt og evt. supplerende notater. Årsrap-
porter og basisdata for de enkelte år findes på Gedser 
Fuglestations hjemmeside.

Anvendt gruppering af arter
For at kunne analysere for, om der er forskellige udviklin-
ger for fuglearterne afhængig af, hvor de overvintrer, og 
hvad de spiser (Cramp 1988-94), er de analyserede arter 
delt i tre grupper med hver fem arter:

Insektædere, der overvintrer i Afrika og normalt læg-
ger et kuld. Føden består af insekter og andre smådyr i 
yngletiden og suppleres med frugter og andre plante-
materialer resten af året: Gulbug Hippolais icterina, Løv-
sanger Phylloscopus trochilus, Havesanger Sylvia borin, 
Tornsanger Curruca communis og Rødstjert Phoenicurus 
phoenicurus.

Insektædere, der overvintrer i Europa og normalt 
lægger to kuld. Føden består af insekter og andre små-
dyr i yngletiden og suppleres med frugter og andre 
plantematerialer resten af året: Jernspurv Prunella mo-
dularis, Gransanger Phylloscopus collybita, Munk Sylvia 
atricapilla, Fuglekonge Regulus regulus og Gærdesmutte 
Troglodytes troglodytes.

Smådyrs- og frugtædere, der overvintrer i Europa, 
og hvor flest lægger to kuld. Føden består mest af hvir-
velløse dyr i yngletiden og suppleres med eller består 
overvejende af frugter og andet plantemateriale resten 
af året: Blåmejse Cyanistes caeruleus, Musvit Parus ma-
jor, Rødhals Erithacus rubecula, Sangdrossel Turdus phi-
lomelos og Bogfinke Fringilla coelebs.

Begrebet insektædere er anvendt, selv om føden 
både omfatter insekter og andre invertebrater. Begrebet 
smådyrsædere er anvendt om arter, som lever meget af 
orme, snegle og andre ikke-insekter. Det har ikke været 
muligt i materialet fra Gedser Fuglestation at finde arter, 
som ikke i ret høj grad fodrer deres unger med insekter. 
Isolering af effekten af tilbagegang i mængden af fly-
vende insekter er derfor vanskelig. 

Arterne er valgt ud fra, at der skal være ringmær-
ket mindst 50 individer inden for standardperioden i 
gennemsnit om året af den enkelte art. Inden for hver 
gruppe er der valgt arter, som tilhører ret adskilte syste-
matiske grupper. Alle de valgte arter yngler både i Dan-
mark og længere mod nord og nordøst i Europa, således 
at bestande fra et stort område indgår i materialet fra 
Gedser.

Start, median og sluttidspunkt for trækket forår og efterår
Der anvendes følgende mål for, hvornår trækket pas-
serer. Starttidspunktet er den dag, hvor 10 % af antal-
let af ringmærkede individer for sæsonen blev nået, 
medianen er 50 % og sluttidspunktet tilsvarende 90 %. 
Opgørelsen er foretaget for henholdsvis forår og efterår 
på basis af de enkelte individers 10-dages-korrigerede 
R’-værdier. Se nedenfor.
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Test af, om ændringerne er statistisk signifikante, er 
foretaget med Spearman’s Rank tests. Derfra kommer 
en såkaldt Rho-værdi, der siger noget om ændringers 
størrelse og retning. I denne analyse er følgende selvud-
viklede metode anvendt til vurdering af ændringernes 
størrelse. Hvis Rho er større end 0,5, er ændringen tildelt 
værdien +1, og tilsvarende -1, hvis den er mere nega-
tiv end -0,5. Hvis den tilhørende P-værdi er mindre end 
0,05, er der tillagt værdien +2, og hvis mindre end 0,01, 
i stedet tillagt værdien +3. For negative Rho-værdier er 
tilsvarende tillagt -2 og -3. 

Vægt
Systematisk indsamling af data om vægt påbegyndtes 
først med ibrugtagningen af ringmærkningslaborato-
riet. Derfor er det kun data fra 2013 til ’19, som er blevet 
anvendt til beregning af gennemsnit for vægt.

Korrigeret antal individer pr. 10-dagesperiode 
I denne analyse er der anvendt en enhed, der udtrykker, 
hvor mange individer der ville være blevet ringmærket, 
hvis der alle dage inden for standardperioden havde 
været 60 m net åbne i fem timer. Da der hverken har 
været gennemført standardmærkning alle dage eller 
med præcis 60 m net, er der korrigeret herfor. 

Ringmærkere anvender R som betegnelse for det 
faktisk antal ringmærkede individer både inden og 
uden for standarden. R’ anvendes tilsvarende for antallet 
af individer mærket inden for standardtiden korrigeret 
for længden af de åbne net (Rabøl 1999). R’ = n / L * 60, 

hvor n er antal individer, og L er længden af de åbne net. 
Dernæst korrigeres der i denne analyse for, hvor 

mange af dagene i hver 10-dagesperiode, der har været 
gennemført standardmærkning. Den her anvendte en-
hed kunne kaldes CR’ for ”10-dages korrigeret R’”. CR’ = R’ 
/ d * D10, hvor d er antal dage med standardmærkning 
i 10-dagesperioden, og D10 er antallet af dage i 10-da-
gesperioden.

En lille forenkling er anvendt ved at sætte alle 10-da-
gesperioder til 10 dage, selv om de er fra 8 til 11. Af 
praktiske årsager er data fra første efterårsringmærk-
ningsdag den 20. juli slået sammen med tredje 10-da-
gesperiode i juli, som dermed har 12 dage. 

Ved at anvende CR’ = ”10-dages korrigeret R’” fås 
det ønskede mål svarende til, at der alle dage inden for 
standardperioderne har været gennemført standard-
mærkning i fem timer med 60 m net. Det er det mål, der 
anvendes for antallet af individer i denne analyse.

Ved beregningen af starttidspunkt, median og slut-
tidspunkt for forårs- og efterårstrækket anvendes CR’ på 
individniveau, hvorved tidspunkterne kan beregnes på 
enkeltdagsniveau. 

Beregning af signifikans for tendenser
Resultaterne fra ringmærkningen er ikke præcise mål 
for det faktiske antal individer, som er trukket gennem 
Gedserområdet, idet vejret i høj grad bestemmer, hvor 
mange fugle der slår sig ned og raster et givent sted. 
Ringmærkningstallene kan bedre karakteriseres som 
indekser for, hvor intenst trækket har været, og dets 

I stedet for at vente på en spænden-
de genmeldning fra et fjernt land, 
giver det langt flere data at analy-
sere de fugle, man fanger for køn, 
alder, vægt, fældning og ikke mindst 
ved hjælp af systematisk fangst at 
kunne overvåge fænologi, antal og 
ungfugleandele af de enkelte arter. 
Foto: Bo Kayser.
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fordeling over sæsonerne. Til beregning af statistisk sig-
nifikans for ændringer gennem årene er derfor valgt en 
test, som ser på rangen af et tal i stedet for tallets ab-
solutte størrelse, og her er Spearman’s Rank Correlation 
test valgt (McDonald 2020).

Resultater
De fleste målte parametre viste ingen signifikante 
ændringer over de 13 år. Blandt de Afrika-trækkende 
insektædere startede efterårstrækket af Løvsanger sig-
nikant tidligere (P < 0,01; Fig. 1), og varigheden af efter-

årstrækket var blevet signifikant længere (P < 0,01). Der 
var også en signifikant tilbagegang (P < 0,01) i antallet 
af fangede Løvsangere i årrækken (Fig. 2). For Havesan-
geren var der en svag, men ikke signifikant tilbagegang 
(P = 0,07) i antallet af fangede fugle i årrækken. For ef-
terårstrækket af Rødstjert gælder, at det startede signifi-
kant tidligere med årene (P < 0,05; Fig. 3), og at perioden 
var blevet signifikant længere (P < 0,05). 

Blandt de Europa-trækkende insektædere blev der 
registreret følgende ændringer. Ringmærkede individer 
af Gransanger er enten registrerede som Sydlig Gran-
sanger Phylloscopus c. collybita, Skandinavisk Gransan-
ger Phylloscopus c. abietinus eller uspecificeret. Mht. an-
tal er summen for Sydlig, Skandinavisk og uspecificeret 
anvendt. Mht. alder og vægt er uspecificeret anvendt, da 
de udgør langt hovedparten. For Gransanger sluttede 
efterårstrækket signikant senere (P < 0,01; Fig. 4), og pe-
rioden var blevet signifikant længere (P < 0,01). For Gær-

Fig. 1. Ændringer i efterårstrækkets forløb 2007-19 for Løvsan-
ger. N = 2039. 
Changes in timing and duration of the autumn migration  
2007-2019 for Willow Warbler Phylloscopus trochilus.

Fig. 2. Korrigerede antal individer (CR’) af Løvsanger pr. år fan-
get i standardperioderne forår og efterår 2007-19. N = 3237. 
Standardized numbers of individuals   (CR’) of Willow Warbler 
Phylloscopus trochilus caught in the standard spring and 
autumn periods. 

Fig. 3. Ændringer i efterårstrækkets placering og længde 2007-
19 for Rødstjert. N = 587. For signaturforklaringer, se Fig. 1.  
Changes in timing and duration of the autumn migration 
2007-2019 for Common Redstart Phoenicurus phoenicurus. For 
legends, see Fig. 1.

Fig. 4. Ændringer i efterårstrækkets placering og længde 2007-
19 for Gransanger. N = 3478. For signaturforklaringer, se Fig. 1.  
Changes in the timing and duration of the autumn migration 
2007-2019 for Common Chiffchaff Phylloscopus collybita. For 
legends, see Fig. 1.
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desmutte gjaldt, at efterårstrækket startede signifikant 
senere med årene (P < 0,05; Fig. 5). 

Blandt de Europa-trækkende smådyrs- og frugtæde-
re blev der registreret følgende ændringer. For Musvit 
blev der registreret en signifikant tilbagegang (P < 0,05) 
i antallet af fangede individer i årrækken (Fig. 6). For 
Sangdrossel blev efterårstrækkets periode signifikant 
længere (P < 0,01; Fig. 7). 

I analysen er det desuden undersøgt, om der har 
kunnet påvises sammenhænge mellem artsgrupper-
nes overvintringsområder og fødevalg på den ene 
side og følgende parametre på den anden side: Antal 
i alt, ungfugleandel af alle individer om efteråret, vægt 

af unge (1K) i forhold til voksne (2K+) individer om ef-
teråret, andel af individer om foråret i forhold til hele 
året samt gennemsnitsvægt om foråret i forhold til om 
efteråret. Ud over for parameteren ”antal i alt”, som er 
nævnt ovenfor, er der kun sket få og ikke-signifikante 
ændringer. Som eksempel vises ungfugleandel om ef-
teråret (Fig. 8), hvor ungfugleandelen i gennemsnit var 
80 pct. for Afrika-trækkende insektædere, 93 pct. for 
Europa-trækkende insektædere og 84 pct. for Europa-
trækkende smådyrs- og frugtædere. Der var for ingen af 
grupperne en tendens til ændring af ungfugleandelen 
gennem årrækken, men for en art af Afrika-trækkende 
insektædere, Løvsanger, var ungfugleandelen steget 
signifikant (P < 0,05).

Fig. 6. Korrigerede antal individer (CR’) af Musvit pr. år fanget i 
standardperioderne forår og efterår 2007-19. N = 1274. 
Standardized numbers of individuals   (CR’) of Great Tit Parus 
major caught in the standard spring and autumn periods. 

Fig. 7. Ændringer i efterårstrækkets placering og længde fra 
2007-19 for Sangdrossel. N = 723. For signaturforklaringer, se 
Fig. 1. 
Changes in timing and duration of the autumn migration from 
2007-2019 for Song Thrush Turdus philomelos. For legends, see 
Fig. 1.

Fig. 5. Ændringer i efterårstrækkets placering og længde fra 
2007-19 for Gærdesmutte. N=1361. For signaturforklaringer, 
se Fig. 1.  
Changes in timing and duration of the autumn migration from 
2007-2019 for Eurasian Wren Troglodytes troglodytes. For 
legends, see Fig. 1.

Fig. 8. Ungfugleandel i procent om efteråret fra 2007-19 for tre 
grupper af arter. 
Percentage of juveniles in the autumn migration 2007-2019 for 
three groups of species.
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Diskussion
Trækperiodeændringer for Afrika-trækkende insektædere, 
hvor flest par kun lægger et kuld
Efter resultaterne fra andres undersøgelser omtalt i ind-
ledningen var det forventet, at forårstrækket ville foregå 
tidligere. For efterårstrækket var det forventet, at træk-
perioden ville ændre sig, så den startede tidligere. En-
delig, at afstanden mellem medianerne for forårs- og ef-
terårstrækket ikke ville have ændret sig. Dvs. at fuglene 
trak nordpå tidligere om foråret for at yngle, anvendte 
samme tidsrum i yngleområdet, for så at trække tidli-
gere sydpå om efteråret.

For forårstrækket har hverken start, median, sluttids-
punktet eller trækperiodens længde ændret sig signifi-
kant. Disse resultater underbygger altså ikke resultater-
ne fra andre undersøgelser (Buskirk et al. 2009, Petersen 
et al. 2012, Kullberg et al. 2015), men der var kun tale om 
en fremrykning på 0,1-0,2 dage pr. år (Lehikoinen et al. 
2019), så det kunne være vanskeligt at registrere på kun 
13 års data fra Gedser.

For efterårstrækket er det for tre ud af de fem arter re-
gistreret, at starttidspunktet nu ligger tidligere end før, 
mens tidspunktet for medianen og sluttidspunktet er 
uændret. Dermed er efterårstrækperioden blevet læn-
gere, svarende til resultaterne fra andre undersøgelser 
(Jenni & Kéry 2003, Buskirk et al. 2009).

Den tidsmæssige afstand mellem medianerne for 
forårs- og efterårstrækket er ikke ændret. Dette resultat 
underbygger også resultaterne fra andre undersøgelser 
(Buskirk et al. 2009).

Trækperiodeændringer for Europa-trækkende insektædere 
samt smådyrs- og frugtædere, hvor flest par lægger to kuld
Efter resultaterne fra undersøgelser omtalt i indled-
ningen (Jenni & Kéry 2003, Buskirk et al. 2009, Smith & 
Smith 2012, Kullberg et al. 2015, Lehikoinen et al. 2019) 
var det forventet, at forårstrækket ville ske tidligere. For 
efterårstrækket var det forventet, at det ville ændre sig 
til at slutte senere. Endelig, at afstanden mellem me-
dianerne for forårs- og efterårstrækket ville blive større. 
Dvs. at fuglene trak nordpå tidligere om foråret for at 
yngle, anvendte et længere tidsrum i yngleområdet for 
evt. at kunne nå et kuld til, for så at trække senere sydpå 
om efteråret.

For forårstrækket havde hverken start, median, slut-
tidspunktet eller trækperiodens længde ændret sig sig-
nifikant ved Gedser. Disse resultater underbygger altså 
ikke resultaterne fra andre undersøgelser (Buskirk et al. 
2009, Petersen et al. 2012, Kullberg et al. 2015). Der var 
dog ligesom for de Afrika-trækkende insektædere kun 
tale om en fremrykning på 0,1-0,2 dage pr. år (Lehikoi-

nen et al. 2019), så det kunne være vanskeligt at regi-
strere på kun 13 års data fra Gedser.

For efterårstrækket er det for en art registreret, at 
starttidspunktet lå tidligere end før, og for en art, at det 
lå senere. Tidspunktet for medianerne er uændret. Slut-
tidspunktet lå senere end før for en af de 10 arter. For en 
art var efterårstrækperiodens længde blevet større. Dis-
se resultater underbygger svagt resultaterne fra andre 
undersøgelser (Jenni & Kéry 2003, Buskirk et al. 2009).

Den tidsmæssige afstand mellem medianerne for 
forårs- og efterårstrækket er ikke ændret signifikant for 
nogen af de 10 arter. Dette resultat modsiger i hvert fald 
ikke resultaterne fra andre undersøgelser (Buskirk et al. 
2009). 

Antalsændringer mv. for Afrika-trækkende og Europa-
trækkende insektædere sammenlignet med Europa-træk-
kende smådyrs- og frugtædere
Det var forventet, at der måske var sket et større fald i 
antallet for insektædende arter end for smådyrs- og 
frugtædere på grund af registrerede fald i mængden af 
flyvende insekter (Hallmann et al. 2017). Det kunne have 
afspejlet sig som ændringer i de undersøgte parametre 
i form af lavere ungfugleandel om efteråret (Fig. 8) og 
lavere ungfuglevægt i forhold til voksenvægt om efter-
året. På den anden side kan der være sket et tilsvarende 
fald i mængden af de øvrige invertebrater, som gruppen 
af smådyrs- og frugtædende arter spiser.

For en ud af de 10 arter af insektædere er antallet 
faldet gennem årrækken (Fig. 2). Blandt de fem smådyrs- 
og frugtædende arter er antallet faldet for en art. For en 
enkelt insektædende art, Løvsanger, er ungfugleande-
len steget om efteråret, mens der ikke er registreret æn-
dringer for de smådyrs- og frugtædende arter. For ingen 
arter har ungfuglevægten i forhold til voksenvægten 
om efteråret ændret sig. 

Sammenfatning af anvendelighed af data i en større sam-
menhæng
De 13 års data fra Gedser Fuglestation er velegnede til at 
dokumentere, på hvilket tidspunkt af året de forskellige 
trækfuglearter passerer Gedserområdet, og hvordan 
antallene ændrer sig gennem en årrække. Data giver 
tilsvarende præcise informationer om kønsfordeling, al-
dersfordeling, vægt, vingelængde mv. for de ringmær-
kede individer. 

De 13 års ringmærkningsdata har endnu begrænset 
værdi til påvisning af langsigtede tendenser, men årræk-
ken er allerede lang nok til, at visse ændringer har vist 
sig. Det gælder fx tendenser til tidligere start på efterårs-
trækket for Afrika-trækkere og senere afslutning af ef-
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Musvitten indgår i 
gruppen af smådyrs- og 
frugtædere, der overvin-
trer i Europa, og hvor flest 
lægger to kuld. Arten er 
gået signifikant tilbage i 
undersøgelsesperioden, 
hvilket også er tilfældet i 
de danske punkttællinger, 
uden at årsagen kendes. 
Foto: Bo Kayser.

terårstrækket for Europa-trækkere. Det gælder desuden 
faldet i antallet af Løvsangere og Musvitter.

Jo længere en årrække, der er akkumuleret data 
fra, des mere værdifulde bliver data til at kunne påvise 
ændringer. Sådanne lange tidsserier findes fx fra fugle-
stationerne i Falsterbo og Ottenby. Ringmærkningsdata 
er også indsamlet fra andre fuglestationer rundt langs 
Østersøen. Tilsammen kan data fra disse lokaliteter give 
et større overblik over ændringer i fx Norden og Østersø-
området. Data fra Gedser Fuglestation er meget veleg-
nede til at blive anvendt i sådanne større undersøgelser 
og er allerede blevet det (Lehikoinen et al. 2019). Det 
skyldes bl.a., at fangsterne er standardiserede, og at alt 
er elektronisk lagret og let kan blive leveret i det format, 
som de enkelte forskningsprojekter har brug for. 

Tak
En særlig tak skal rettes til de mange ringmærkere, som gen-
nem årene har stået for fangst, mærkning og registrering af 
data om de enkelte individer. Anders Zuschlag takkes for drift af 
ringmærkningsdatabasen og for udtræk af datafiler fra denne. 
Andre frivillige takkes for pasning af ringmærkningsområdet. 
En tak for forbedringsforslag til artiklen skal rettes til Henning 
Ettrup fra DOFs Videnskabeligt Udvalg, Steffen Brøgger-Jensen 
og Hans Meltofte fra DOFT’s redaktion samt Dan Bruhn og Cino 
Pertoldi fra Aalborg Universitet. Ringmærkningscentralen på 
Statens Naturhistoriske Museum takkes for at få mulighed for 
at ringmærke og dermed indsamle de mange data. Naturstyrel-
sen takkes for muligheden for at leje fuglestationens bygninger. 
Nick Quist Nathaniels takkes for tjek af de engelske tekster.

Summary
Trends in phenology, numbers and breeding success 
among staging passerine migrants at Gedser Bird Observa-
tory 2007-2019
The material on which the analyses are based originates from 
the standardized ringing carried out at Gedser Bird Observa-
tory in 2007-2019. The standard includes ringing from 0.5 hours 
before sunrise and 5 hours onwards using at least 60 m of mist 
nets. In the spring, the standard period is from March 1 to June 
15, and in the autumn from July 20 to November 15. CR’ pro-
vides a standardized measure of how many individuals would 
have been ringed if 60 m of mist nets had been used for 5 hours 
every day during the standard periods.

The 13 years of data from Gedser Bird Observatory were 
tested for changes in phenology, numbers, juvenile ratios, and 
weight.  The article is not a complete analysis of the 13 years 
of ringing data. It should be seen more as an introduction and 
a call for researchers to use data from the bird observatory in 
their scientific work. 

Data were analysed for three groups of species: five species 
of insectivorous Africa migrants, most of which have only one 
brood; five species of insectivorous Europe migrants, most of 
which have two broods; and five species that eat invertebrates 
and fruits and winter in Europe, most of which have two broods.

Most measures show no statistically significant trends, while 
a number do show such trends (Figs 1-7). Insectivorous species 
were expected to have decreased in number due to the decline 
in flying insects (Hallmann et al. 2017, Møller 2019), and for one 
of the 10 insectivorous species, the numbers decreased over 
the years (Figs 2). For five species feeding on invertebrates and 
fruit, the number decreased in one species (Fig. 6). None of the 
groups showed common changes in juvenile ratios (Fig. 8), but 
Willow Warbler showed an increasing ratio.

Longer time series are clearly needed.
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