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t sammanhängande skogsområde i Sydösterbotten 7974-1992
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tbredningsområde över den eurasia tiska ta igan. Den är en

xtremt platstrogen, monogam stann fåge1. I denna studie
ranskas utvecklingen i en population p å) 7 -t7 par inom ett
vgränsat, tzl kvadratkilometer stort sk ogsområde i Sydöster-
otten, i sydvästra utkanten av arten SU tbredningsområde
tvecklingen har föIjts årl-igen i 19 år; jämförelser göres
ed intilliggande områden som unders ökts endast några å¡.
tudien baseras på årIiga, på hösten utförda, kontroller av

ndividuellt igenkännnaia, fargringmärkta indÍvider, totalt
85 st. Indiviãerna köns- och åldersbestäms med hj ä1p av

iometriska data och de årliga kontrollerna används för att
aststäIIa antal aktiva revii, rsproduktionsframgång, morta-
itet vid olika å1der, livslängd, rekrytering av nya häck-
åglar samt emígrat j-on och j-mmigratign 1 populatiglen'
arametrarna ¡eiaknas så 1ångt õom möjIigt skí1t för vardera
önet. Med hj äIp av reprodukiÍons- och mortalitetsvärdena
träknas värden för populationens upprätthålIande, vilka jäm-
öres med verkliga utvecklingen. De ovannämnda parametrarna
nalyseras meO oÍ:-tca statistiska metoder för att finna even-
uelia demografiska orsaker tj-11 populationsutvecklingen'
örutom hösikontrollerna har en deI revi¡ kontrollerats även
å våren för att studera häckningen och häckningsresultaten '

en studerade populationen har genomgått en kraftig minskning
nder undersökningsperioden. Minsknj-ngen skedde genom en

1ötslig nedgång tnder åren 1981-1984, medan ingen märkbar
tveckllngstienã funnits under perioderna före och efter dessa
r. De åriiga förändringarna i populationsstorleken rör sig
elIan -40% och +30%, uãnligen så att mer ãn ett år av minsk-
ing respektive ökning föIjer efter varandra. Populations-
tvãcklingen fö1j er uãf utvecklingen i reproduktionen. och
ortaliteien: årét efter god reproOut<tionsframgålg -f 9\"yte'ras
ånga nya häckfåg1ar och poprlationen växer. TiIl föIi d av

åg"r.p"oduktlonãframgång' och hög mortalitet vid 1åg åIder

"ã"" nog rekrytering-tiÍI omedelbar nedgång i medelrepro-
uktionen och stiganðe mortalitet. FöIj den är en krympande
opulation med stigande medelåIder, förbättrad reproduktion
ci-r .sj unkande mortã1itet, som utgör grunden för en ny popu-
atioñsökning. Förutom denna refãt:-vt_tydliga cyklicitet i
arametrarna visar reproduktionsframgången en nedåtgående
rend , och berä kningarna av emigratÍonen och immigrationen
isar att den störrã populationen under 1970-talet producerade
tt överskott av ungfåg1ar som emigrerade, medan populationen
fte¡ nedgången 19Ai-fgg¿ regelbundet mottagit ett immi-
rationstillskott, som möj liggj ort en stabil utveckling under
erioden 1985-1992.
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