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Forord
Her er årets udgave af Fugle og Natur i Sydøstjylland.
Årsskriftet indeholder 4 artikler om
fuglelivet i lokalområdet.
Jens Gregersen fra Vorsø har sammen med Eddie Fritze en grundig
gennemgang af udviklingen i bestanden af Splitterner samt videnskabelige optegnelser over deres
tilholdssteder i perioden 2011 til
2016.
Det fremgår, at Splitternen er en
ganske imponerende fugl, der årligt
tilbagelægger betydelige afstande
fra vinter og sommer kvarterer.
Allan Bech har igen bidraget til dette
årsskrift. Denne gang er det den
Rødryggede Tornskade i Frederikshåb Plantage, som Allan har fulgt i
en årrække.
Kim Biledgaard skriver om vadefuglene i Horsens Fjord, og om hvor
svært det er at få gode fotos af de
smukke fugle, og hvordan han har
løst problemstillingen med en flåde,
der giver mulighed for at komme
tæt på fuglene, uden at de forstyrres.
Det er der kommet en del meget fine
fotos ud af.
Slutteligt skriver Sten Nielsen om
lokalafdelingens bidrag til Atlas III
ynglefugleundersøgelsen.
Atlas III er med til at generere betydelig viden om udviklingen i ynglebestandene i hele Danmark.

Disse opgørelser er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for
tiltag på naturområdet. Det kan der
sikkert blive god brug for i de kommende år.
Dette skrift kan forhåbentlig også
være med til at øge interessen for
naturen og forståelsen for vigtigheden af, at naturen beskyttes bedst
muligt.

God læselyst
Jørgen Pagh
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Splitternerne på Hjarnø
Hvor kom de fra og hvordan har kolonien det?
Af Eddie Fritze og Jens Gregersen
Hættemågekolonier tiltrækker Splitterner og det er også tilfældet på
Hjarnø. Her har der i de sidste ti år
været en stabil og talrig Splitternekoloni.
Allerede i 1970’erne var der ynglende Splitterner i Hættemågekolonien
på Hjarnø. Det var da Splitternen
også fandtes på naboøen Alrø. Efter
at de i årtierne forinden havde ynglet på en række lokaliteter i området,
ikke mindst på Vorsø Kalv længere
inde i fjorden.
Da Splitternerne forsvandt fra Alrø
flyttede de mere eller mindre til
Hjarnø. De formåede ikke at få rigtigt fodfæste på Hjarnø, så igennem
en længere årrække ynglede der
ikke Splitterner i Horsens Fjord.
I 2006 var der så med eet Splitterner
i en koloni på Hjarnø. Siden har kolonien været stabil og kulminerede
med knap 900 par i 2012, en anseelig
koloni og en glædelig begivenhed at
Splitternen var tilbage i området.
Splitternen har ikke mange stabile
kolonier i Danmark. Men gennem
tiderne har fuglene været knyttet til
nogle gode fourageringsområder.
Mest kendte er de store kolonier på
den jyske vestkyst og i det nordlige
Kattegat. På Hirsholmene findes
landets største koloni som nogle år
tæller 2500 par. Det er langt over
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halvdelen af den samlede bestand i
landet. Den omfatter i gennemsnit
omkring 4500 par fordelt i op til 8-10
kolonier.
Splitternerne kan flyve meget lange
afstande mellem fiskeområderne
og ynglekolonierne, derfor kan den
nøjes med få store kolonier. Kolonien på Hjarnø henter føden i det
sydvestlige Kattegat. I den lange periode hvor Splitternen ikke fandtes i
Horsens Fjord var det kendt, at den
fandtes i Odense Fjord og på øerne
ved Æbelø (Ejlinge og Æbelø Holm).
Herfra udnyttede de det samme fourageringsområde som de gør i dag
fra Horsens Fjord; nemlig hele det
sydlige Kattegat.
Splitternen er kendt for at kunne
flytte en del rundt. Det er klart, at
når en koloni som den på Hjarnø
kan udvikle sig så talstærkt, så er
der tale om en flytning fra andre
steder.
Aflæsning af ringmærkede Splitterner på Hjarnø
Gennem ringmærkning kan det ses
i hvilket omfang Splitternerne flytter rundt. Det har man tidligt haft et
indblik i, fordi Splitternen er blevet
ringmærket i stort antal, især under den såkaldte Ternegruppe som
havde sin storhedstid i 1970’erne.

Splitternekoloni på Hjarnø Foto: Eddie Fritze

Ringmærkning af Splitterneunger
finder stadig årligt sted i de fleste
kolonier såvel i Danmark som i Holland, Tyskland og England, lande
som har betydelige Splitternekolonier.
Derfor har vi fundet det af interesse
at tjekke Splitternerne på Hjarnø. I
årene 2011-2016 foretog Eddie Fritze
aflæsningerne af ringe på Splitternerne ved kolonien på Hjarnø. Det
foregår ved, på afstand, at observere
fuglene med et teleskop der kan
forstørre op til 60 gange. Derved kan
ringene aflæses. Over 1-2 dage er
aflæsningerne foretaget i tiden 1-10.
juni hvor aktiviteten i kolonien er
størst. Det er når fuglene regelmæssigt flyver til og fra, for at fodre de
store unger.
Der er på de 6 år aflæst 110 forskellige Splitterner på Hjarnø. Disse
aflæsninger af mærkede fugle bekræfter, at fuglene hovedsageligt
oprinder fra unger der er mærket

på øerne i Odense Fjord, Ejlinge ved
Æbelø og Fiskeholm i Helnæs Bugt
nær Assens i perioden 1986-2010.
Det er alle kolonier der er forsvundet i de senere år.
På tabel 1. er vist samtlige fugles
oprindelse. Udover de 60% der er
unger fra Odense Fjord og Ejlinge er
de 20% unger mærket på Fiskeholm.
Herudover er der aflæsninger fra 10
kolonier spredt ud over hele landet, samt fra 4 kolonier i udlandet.
Blandt dem, er der enkelte fugle som
oprinder fra nu opgivede kolonier
langs kysten af det tidligere Østtyskland, fugle der tidligere i en periode
ynglede forskellige steder på Fyn.
Figur 1. viser koloniernes geografiske placeringer.
Udover aflæsning af Splitterner
mærket som unger i kolonier er der
også aflæst fugle som er mærket
som voksne i vinterkvartererne.
Se tabel 1 og figur 2.
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Figur 1

Kort over Splitternekolonier (blå) hvor
der er ringmærket fugle som efterfølgende er aflæst på Hjarnø (rød).

1.EJLINGE, beligg. 27 km fra Hjarnø. 5
individer mærket på Ejlinge er aflæst på
Hjarnø. Der har ikke ynglet Splitterner
på Ejlinge siden 1996. Kolonien er mere
eller mindre en del af de fugle som har
ynglet i Odense Fjord og Horsens Fjord
indtil 1979. En unge, mærket på Ejlinge
i 1986, blev aflæst på Hjarnø i 2012, 26
år gammel (ældste i materialet).
2.ODENSE FJORD, beligg. 46 km fra
Hjarnø. Kolonien forsvandt i 2005 efter
at have huset op til 700 par.
24 individer mærket i Odense Fjord
(hovedsageligt Skalø ved Vigelsø) er aflæst på Hjarnø. Det er 26% af samtlige
Splitterner fra danske kolonier aflæst på
Hjarnø. Det viser at fuglene i meget høj
grad er flyttet til Hjarnø herfra.
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3.FISKEHOLM I HELNÆS BUGT,
SYDVESTFYN, beligg. 71 km fra
Hjarnø. Hele 37 individer fra Fiskeholm
(opgivet som koloni i 2012 efter at maks.
havde været omkring 500 par) er aflæst
på Hjarnø – det er 39% af samtlige
Splitterner fra danske kolonier aflæst på
Hjarnø. Sammenholdt med antallet af
individer mærket i Odense Fjord og
Fiskeholm kan konkluderes, at fuglene
ved Fiskeholm i højere grad er flyttet til
Hjarnø end dem i Odense Fjord.
4.SIØ, SYDFYNSKE ØHAV. beligg.
105 km fra Hjarnø. En koloni der kun
har eksisteret i få år og ikke med mange
mærkninger, alligevel er der et individ
som er aflæst på Hjarnø.
5.SPROGØ, STOREBÆLT. Beligg.
79 km fra Hjarnø. Sprogøkolonien er
en klassisk Splitternekoloni som dog i
perioder ikke har været etableret. Senest
er den i vækst. Det er sandsynligvis
årsagen til, at kun 1 fugl som er blevet
mærket her som unge er blevet aflæst på
Hjarnø.

6.ROMSØ, STOREBÆLT, beligg. 57
km fra Hjarnø. En koloni der kun har
eksisteret få år, alligevel er 4 individer
herfra aflæst på Hjarnø 2012-2015.
7.NEKSELØ, ØSTLIGE KATTEGAT,
beligg. 76 km fra Hjarnø. En koloni
som enkelte år var på over 500 par, indtil den forsvandt. 3 individer herfra er
aflæst på Hjarnø 2011-2012.
8.HOLME SØ, KØGE BUGT, beligg.
150 km fra Hjarnø. Denne koloni har
eksisteret i en lang årrække, men har
sjældent været over 200 par. 2 individer
herfra er aflæst på Hjarnø 2012-2014.
9.HEUWIESE OG BEUCHEL, RÜGEN, beligg. 249 km fra Hjarnø. Heuwiese har været helt oppe på 1000 par i
1980’erne, siden er den forsvundet, men
mange Splitterner er blevet mærket her.
Fuglene er øjensynlig stort set flyttet til
Danmark og Polen. 5 individer er aflæst
på Hjarnø 2011-2014.
10.BODARNA, SKÅNE, beligg. 273
km fra Hjarnø. En lille koloni som ikke
findes mere. Fra denne skånske koloni er
der aflæst 2 individer på Hjarnø.
11.KNARRSKÄR, HALAND beligg
204 km fra Hjarnø. Kolonien er helt
forladt. Fra denne koloni, beliggende
nordligt på svenske kysten er aflæst 4
individer på Hjarnø 2011-2012, de 3
har været omkring Hirsholmene 20032008.

12.HIRSHOLMEN, NORDLIGE
KATTEGAT, beligg. 187 km fra Hjarnø.
Kolonien har eksisteret så længe man
har haft kendskab til fuglelivet på
Hirsholmene. I de senere år har der ofte
været godt 2000 par. På Hjarnø er der
aflæst 8 individer, der har været mærket
som unger på Hirsholmene.
13.LANGLI, HO BUGT, beligg. 117 km
fra Hjarnø. Kolonien opstod i 1992 og
forsvandt i 2009. I 2006 var der 3000
par, et tidspunkt hvor der var færre andre steder i Vadehavet og på Vestkysten.
På Hjarnø er der aflæst 10 individer
fra Langli, heraf er 1 flyttet videre til
Sprogø.
14.NORDEROOG, TYSKE VADEHAV, beligg. 175 km fra Hjarnø.
En historisk stabil og tusindtallig
Splitternekoloni. På Hjarnø er aflæst 3
individer herfra denne centrale Vadehavskoloni.
15.GRIEND, HOLLANDSKE VADEHAV, beligg 423 km fra Hjarnø.
Den mest kendte Splitternekoloni gennem tiderne, nogle år med over 10.000
par. På Hjarnø er aflæst 8 individer
herfra, hvilket er ganske imponerende
selv om de har været mærket i meget
store antal.
16. SANDS OF FORVIE, SKOTLAND, beligg. 756 km fra Hjarnø.
Talstærk og stabil koloni, én blandt
flere på denne side af de britiske øer. På
Hjarnø er der aflæst hele 3 individer fra
denne fjerne koloni, hvor der har fundet
massive mærkninger sted.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUM*
OPRINDELSESTED
Ejlinge				
1
1		
1
2			
5
Odense Fjord			
7
8
5
1
5			
24
Fiskeholm			
11
7
4
7
13			
37
Siø					
1
1					
2
Sprogø						1			 		 1
Nekselø			
1
2						
3
Romsø					
3			
1			
3
Holme Sø				
1		
1				
2
Hirsholm			3
1
1		3			 8
Langli				
1		
2
3
4			
10

Ialt fra Danmark								

95

____________________________________________________________________
Halland			
1
3						
4
Skåne				
2							
2

Ialt fra Sverige:									 6
__________________________________________________________
Norderoog
					
Rügen				
2
1
1

1
2			
1				

3
5

I alt fra Tyskland:								 8

____________________________________________________________________
Griend 				
2		
2
4			
8

I alt fra Holland:									 8

____________________________________________________________________
Skotland					
2
3
1
1		
3

I alt fra UK:									3

____________________________________________________________________
Tabel 1.
Splitterner aflæst på Hjarnø i perioden 2011 til 2016, som er ringmærket i forskellige kolonier (Oprindelsested). Se også Figur 1 på forrige opslag.
* Total tallene viser det samlede antal individer i materialet fra de enkelte lokaliteter hvor de er
mærket som unger. Som det fremgår er der flere eksempler på, at de går igen på Hjarnø, fx fuglene fra
Odense Fjord, Fiskeholm, Romsø og Skotland.

6

I en så stor koloni som den på
Hjarnø er langt størstedelen af fuglene stabile fra år til år. Men en lille
del af fuglene skifter mellem den
ene og den anden yngleplads.
I Splitternekolonien på Sprogø har
nu afdøde Lars Hansen (1956-2016)
mærket mange Splitterneunger,
men kun en enkelt af dem er dukket op på Hjarnø. På Sprogø er set
Splitterner som på et tidspunkt
har ynglet på Hjarnø. Måske fordi
kolonien på Hjarnø havde kulmineret og ligefrem var gået noget
tilbage i 2016. Tilvandringen til
Sprogø er bekræftet af Jacob Sterup
i 2017, da han foretog aflæsning af
de ynglende Splitterner på Sprogø.
I alt fandt Jacob Sterup 7 Splitterner
som havde ynglet på Hjarnø. Det er
vel at mærke fugle som har været
mærket som unger hovedsageligt på
Fiskeholm, men også fra kolonien på
Nekselø, Romsø, Ejlinge og Langli,
alle kolonier som i dag ikke længere
fungerer som fugleøer.
Der er ikke mærket unger på
Hjarnø i den periode de senest har
ynglet. Derfor har det ikke været
muligt at konstatere hvor mange
”ægte” Hjarnø unger som var flyttet til Sprogø. Da Hjarnø kolonien
i 2016 faldt til 300 par, var Sprogø
kolonien steget til op mod 900 par,
så den har givetvis modtaget en pæn
pulje af Splitterner udklækket på
Hjarnø.

Man kan sige, at Splitternerne er tro
mod deres en gang valgte levested,
men de er lynhurtigt i stand til at
vælge et nyt og mere optimalet sted
at yngle. Det er svært at vide hvad
der er optimalt for Splitternen ud
over at der skal være fred og ro på
ynglepladsen og fisk inden for rækkevidde.
Der er et helt bemærkelsesværdigt
eksempel på Splitternernes evne til
at flytte rundt. Det drejer sig om et
individ den var mærket på øen Heuwiese ved Rügen i 1992, en koloni
som i en årrække var vedvarende
talrig med op mod 1000 par. Kolonien forsvandt og de mange fugle
som var blevet mærket der, blev set
flere steder i danske kolonier. En af
dem blev fundet ynglende på Hirsholmene i 1997 og må formodes at
have være vedvarende i denne store
sunde koloni. Fuglens vinterkvarter
blev kendt da den blev aflæst i Senegal i januar 2004. Det interessante
er så, at den blev aflæst på Hjarnø i
2011, da kolonien kulminerede med
godt 900 par.
Det er bemærkelsesværdigt at
Hjarnø kolonien opnåede denne
størrelse. Spørgsmålet er hvad der
egentlig afgør sådan et antal. Mindst
skal der være føde for dem. Fiskebestandene kan variere fra år til år,
men i et område som det sydlige
Kattegat er der ikke meget detalieret
viden om fiskebestandene. Det vides, at Skarvens fødeemner varierer
stærkt gennem tiden. Hos Splitterne
er der en større specialisering på
7

Under arbejdet med aflæsning af ringe blev der flere gange observeret en Bengalsk Terne i Splitterne
kolonien. Den har muligvis dannet par med en Splitterne, hvilket er et kendt fænomen. Fuglen er
aldrig blevet indrapporteret. Det skyldes at der er en kompromisløs kultur omkring observationer af
sjældne fugle - forstået på den måde, at man gang på gang er set, at disse hitjægere ikke viser nogen
form for hensyn til ynglende fugle. Akvarel: Jens Gregersen

fiskearter, idet de hovedsageligt
lever af Tobis og Brisling.
Splitternekolonien på Hjarnø er
begunstiget af en forholdsvis god
beskyttelse. Først og fremmest er der
ingen Ræv eller andre rovdyr som
kan prædere kolonien. Tilmed er
Hættemågekolonien stabil på omkring 2500 par.
Området er til dels beskyttet mod
færdsel idet man ved skiltning henstiller strandvandreren at gå uden
om fuglekolonierne. Sådan har det
ikke altid været på Hjarnø. Det er
sandsynligvis forstyrrelser som har
8

hindret Splitternen i at have ynglet
på Hjarnø i den lange årrække mellem 1975 og 2005, dog med få undtagelser. Men det har givet også spillet
ind, at der dengang var flere gode
ynglepladser i Odense Fjord med
Vigelsø (Skalø) som vigtigste sted.
Dertil Ejlinge ved Æbelø som i flere
tilfælde har huset Splitterner samtidig med Odense Fjord.
Splitterneforskning
Splitternen er en art som har fået
meget opmærksomhed fra fugleforskerne. Særligt i Holland har man
arbejdet med Splitternen, hoved-

sageligt for at beskytte den. På den
lille ø Griend i den sydlige del af
det Hollandske Vadehav har man
foretaget mange undersøgelser
over Splitternens levevis og klarlagt
mange forhold omkring føde og det
sociale liv i kolonien. Vel at mærke i
en koloni som nogle år omfattede op
til 11.000 par Splitterner.
I Danmark er Hirsholmene stedet,
hvor man gennem tiderne har beskæftiget sig med Splitternen, hovedsageligt ved at mærke et antal
unger hvert år. Siden 2004 har Kjeld
T. Pedersen fra Zoologisk Museum i
samarbejde med Thomas Bregnballe
fra Aarhus Universitet foretaget en
målrettet undersøgelse af Splitternen.
Undersøgelserne på Hirsholmene
fokuserer på, at få en dokumentation for de enkelte årganges overlevelse. De ringmærkede unger
vender tilbage til kolonien når de
er tre år gamle og på den måde kan
man fastslå overlevelse i de enkelte
årgange. Det kan i øvrigt nævnes, at
hvis Splitternen udvandrer, sker det
oftest tidligst i en alder af 3-4 år.
Stor stedtrohed er for længst dokumenteret gennem de Hollandske
undersøgelser, men visse faktorer
(forstyrrelser, fødemæssige) kan forårsage, at nogle årgange udvandrer
senere i deres liv. Derfor forsøger
man, i forhold til undersøgelsen på
Hirsholmene, at få oplysninger fra
andre Splitterne kolonier.

Blandt andet derfor besluttede vi
at få ejernes tilladelse til at arbejde
med kolonien på Hjarnø. Derfor er
det også interessant, at Jacob Sterup
har påbegyndt en lignende registrering på Sprogø, der er den anden
store koloni i regionen.
Som det fremgår af skemaet, er der
fundet 8 Splitterner på Hjarnø som
er udklækket på Hirsholmene, ikke
mange, men da det er en sund koloni i et godt fødeområde, vil de ikke
udvandre herfra i større antal. På
Hjarnø er der aflæst enkelte Splitterner som har ynglet på Hirsholmene,
men som oprindeligt stammer fra
andre kolonier, bl.a. fra Knarrskär i
Halland og Heuwise på Rügen.
Der er en grundlæggende viden om
Splitternernes flytten rundt imellem
kolonierne. De er som sagt tilknyttet nogle regionale havområder.
Inden for dem kan de flytte rundt,
men grundlæggende bliver de i den
region de er klækket i. Overordnet
sker der en flytning af en mindre del
af bestanden, således at en Splitterne
ringmærket på Griend i Holland
teoretisk set kan flytte såvel til Hirsholmene, Hjarnø, eller helt til Polen i
Østersøen.
Den store koloni som fandtes på
Langli i det danske Vadehav forsvandt helt, næsten fra det ene år
til det andet. Der nåede at blive
ringmærket mange unger på Langli,
så derfor ved man hvor de flyttede
hen. Langt størstedelen flyttede til
den nærliggende Norderoog i det
Tyske Vadehav, en langvarig klassisk
9

Splitterne med bytte, en Tobis. Fuglen har taget ophold på en sten ved kolonien, inden den flyver ind
og fodrer ungerne. Fuglen er ringmærket med den type ringe som er aflæst i Hjarnø kolonien.
Foto: Kim Biledgaard

Splitternekoloni. Det var også herfra
at Langli kolonien modtog mange
fugle, da den i 2006 nåede 3000 par –
et tidspunkt da Norderoog var gået
noget tilbage. Men Langlifuglene er
fundet i en lang række andre kolonier, også på Hjarnø med 10 individer.
Har splitternekolonien på Hjarnø
en fremtid?
Splitternekolonien på Hjarnø er
naturligvis et kæmpe plus for vor
lokale fuglefauna. Da kolonien var
etableret i 2006 og de følgende år
udviklede sig til en af landets største
Splitternekolonier, var det hele tiden
et spørgsmål om, hvorvidt det var
en blivende koloni.
Mest var det spørgsmålet om den
frie færdsel der er på strandene
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rundt om Hjarnø, fordi, der ikke
skal mange uheldige forstyrrelser til
før kolonien ødelægges. Mirakuløst
har henstillingen om at skåne fuglekolonierne mod færdsel været en
succes. At kolonien nu har eksisteret
i over ti år er i sig selv et tegn på at
det er et sundt område for Splitternen.
Helt afgørende er lokalbefolkningens indstilling som er at beskytte
alle ynglende fugle på øen. Dette
sker ved at være opmærksom på,
om der er ræv på øen efter perioder
med is som binder øen til Alrø, hvor
der er ræve. Hidtil er det lykkedes at
holde rævene væk og bevare Hjarnø
som en af landets bedste øer for ynglende kystfugle.
Den store Sølvmågekoloni er en
potentiel trussel mod Hættemågerne

og dermed også Splitternerne. Den
massive Sølvmågekoloni er ikke
mange hundrede meter fra Hættemåge/Splitterne samfundet. Det
er kendt, at direkte naboskab med
Sølvmåger kan blive fatalt, fordi
enkelt individer specialiserer sig i
at æde æg og unger fra Splitterner
og Hættemåger. På Hirsholmene
bekæmpes Sølvmåger i det område
hvor Splitternerne og Hættemågerne
yngler og det er hovedårsagen til, at
kolonien er bevaret i området.
På Hjarnø kan man håbe, at myndighederne og lokalbefolkningen bliver
enige om at beskytte det område
hvor Hættemåger og Splitterner
yngler. Indtil videre har den frivillige ordning virket, men det vil være
mere betryggende med et adgangsforbud for at sikre kolonierne mod
forstyrrelse som mirakuløst er und-

gået indtil nu. Hjarnøs kyststrækning er så stor, at et yngletidsreservat ikke griber ind i befolkningens
udfoldelse i form af strandvandring
og lystfiskeri.
En varig koloni af Splitterne på
Hjarnø er i høj grad oplagt og mulig, ikke mindst da talrige tidligere
yngleøer ikke længere fungerer på
grund af prædatorer.
Vi bringer en tak til Jens Grøn og
Søren Knudsen på Hjarnø som dels
ejer og adminstrerer jorden hvor
Splitternerne yngler. For godt fagligt
samarbejde takkes Kjeld T. Pedersen, Jacob Sterup og Lars Hansen.
For kritisk gennemlæsning takkes
Thomas Bregnballe.

Splitterne kolonien med de rugende fugle og et par som er ved at etablere sig og opfører et pardannelsesritual på en slags danseplads som altid findes i midten af kolonien. Foto: Jan Skriver.
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Kort over genmeldinger af fugle aflæst
på Hjarnø, mærket på yngleplads, på
trækket eller i vinterkvartererne.

som ynglende på Hirsholmene i 1997,
aflæst i Senegal 30. januar 2004 og på
Hjarnø i 2011.
4.SPANIEN: Mærket ved Odiel deltaet
23. Sept. 2003, aflæst som ynglende
på Hirsholmen 2005 og 2006. Derefter
aflæst på Hjarnø i 2011 og 2012. En
anden er mærket ved Odiel i Sydspanien
27. Sept. 2000, aflæst som ynglende på
Hirsholmene i 2003 og 2006. Derefter
på Hjarnø i 2013.
5.ITALIEN: Mærket ved Salina Di
Comacchio 7. Apr. 2005, aflæst på
Sardinien 1. Jan. 2006, aflæst som ynglende på Hirsholmen i 2007. Dernæst
på Hjarnø i 2011. Fuglen er gentagne
gange aflæst hvor den blev mærket i
det nordøstlige Italien hvor den har sit
vinterkvarter.

1.SYDAFRIKA: Mærket på Ejlinge
1996, aflæst i Sydafrika 20. okt. 2006 og
på Hjarnø i 2011 og 2015.
2.NAMIBIA: Mærket ved Falsterbo
2004, aflæst i Namibia 11. december
2007 og på Hjarnø i 2011.
3.SENEGAL: 4 eksempler på fugle som
har ynglet på Hjarnø. 1 mærket i Senegal 6. marts 2000, aflæst som ynglende
på Hirsholmene i 2005 og 2009. Derefter aflæst på Hjarnø i 2012. Endnu en
er mærket i Senegal 22. januar 2002,
aflæst på Hjarnø i 2015. En tredje er
mærket i Senegal 30. januar 2004,
aflæst på Hjarnø 2011. En fjerde er
mærket ved Rügen 6. juni 1992, aflæst
12

6.BELGIEN. Ved Zeebrugge er der 4 der
er mærket tidligt på foråret (på træk).
Én er aflæst på Hirsholmen i 2007 og
2006, dernæst på Hjarnø i 2011. De øvrige er kun aflæst på Hjarnø 2011-2015.
7.DANMARK. Ved Agger Tange er
mærket en fugl, som formentlig er dansk
ynglefugl. Den er aflæst på Hjarnø i
2011.
8.SVERIGE. Ved Falsterbo er mærket
mange Splitterner om efteråret som
rastende voksne fugle. 7 af dem er aflæst
på Hjarnø. En af dem er også set som
ynglende på Hirsholmene i 2006. En anden fra Falsterbo er aflæst som ynglende
ved Usedom, Tyskland i 2010, hvorefter
den er på Hjarnø 2013.

Splitterne Foto: Kim Biledgaard
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Den Rødryggede Tornskade
Tekst og foto: Allan Bech

Rødrygget Tornskade

I Danmark er den Rødryggede
Tornskade en forholdsvis fåtallig
ynglefugl. Bestanden blev under Atlas 2 1993-96 vurderet til at være på
1500-3000 par, Fuglenes Danmark,
Michael Borch Grell 1998. Den Rødryggede Tornskade er udbredt over
det meste af landet. Overdrev, heder,
moser, enge og større skovlysninger
hører til de foretrukne levesteder.
I DOF Sydøstjyllands område har
vi så vidt jeg ved en af de største
kendte bestande i Frederikshåb
Plantage. I de sidste ca. 10 år har jeg
14

fulgt tornskaderne i plantagen, og
det er mine oplevelser med arten i
denne periode, der danner grundlag
for denne lille artikel.
Midt i maj.
I en lysning i plantagen sidder den
der endelig. I toppen af en gammel
rod fra et stormfældet træ, troner
den maskeklædte tornskadehan.
Vagtsomt spejdende skuer han ud
over rydningen. Pludselig letter fuglen, flyver nogle meter, og slår ned
i skovbunden. Kort efter vender den

tilbage til roden med et lille insekt
i næbbet. Jeg nyder synet af den
smukke fugl, og glæder mig over, at
den igen har fundet vej til plantagen
efter at have tilbragt vinterhalvåret i
Afrika.
Sidste år var der et par tornskader
med unger netop her i lysningen, så
hannens tilstedeværelse tegner godt,
og jeg krydser fingre for, at der også
i år kommer et par her.
Plantagens tornskader
De første Rødryggede Tornskader
ankommer gerne til Frederikshåb
Plantage omkring midten af maj. I
løbet af de næste par uger indfinder resten af fuglene sig, således at
bestanden er på plads først i juni.
De fleste større åbne områder og
lysninger i plantagen har i perioder
igennem de sidste 10 år haft et eller
flere par tornskader. Fuglene vælger

helst mere eller mindre åbne områder, hvor der er spredte træer og
buske, der kan anvendes som udkigspost i forbindelse med fødesøgningen. Der må meget gerne være
lavt tæt krat, store væltede rødder
og buskads, hvor reden kan placeres. Gode læ forhold er sandsynligvis også af en vis betydning, da det
giver gode betingelser for en rigere
forekomst af insekter.
Stormen tilbage i 99 var, som så
mange andre steder, hård ved plantagen. En ganske betydelig del af
bevoksningerne blev lagt ned. De
åbne områder der opstod, har uden
tvivl været til fordel for tornskaderne. Efterhånden er ny opvækst
dog ved at vokse godt til, og flere af
lysningerne er ikke helt så attraktive
for fuglene længere. Mine erfaringer
med tornskaderne peger i retning af,
at fuglene forsvinder i takt med, at

Tornskadeterritorie i Frederikshåb Plantage
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en ny bevoksning når en vis højde,
og området dermed bliver mere
lukket. På den anden side er min
oplevelse også, at en helt ny rydning
med større fuldstændig bare flader
uden krat og væltede stød og stubbe
heller ikke tiltrækker fuglene.
Bestanden i Frederikshåb Plantage
Siden 2010 har jeg årligt forsøgt at
vurdere bestanden af Rødryggede
Tornskader i Frederikshåb Plantage.
Det er foregået ved, at jeg først på
sommeren i juni besøger de lokaliteter, hvor der året før eller i tidligere
år har været tornskader. Disse besøg
giver et fingerpeg om antallet af par,
og samtidig får jeg lejlighed til at se,
hvordan forholdene ser ud de enkelte steder, og om de forsat er egnede
som tornskadeterritorier. På mine
besøg ser jeg også efter potentielle
nye områder for tornskader. Plantagen ændrer jo løbende udseende,
lysninger gror til og forsvinder, og
nye opstår.
Senere på sommeren, midt i juli, er
det tiden for den egentlige optælling. Jeg cykler plantagen rundt, og
besøger de steder, hvor der var fugle
i forsommeren samt de potentielle
nye områder.
På dette tidspunkt er det forholdsvis
nemt at registrere, om der er ynglende fugle. Mange af tornskaderne
varsler nemlig særdeles ivrigt med
kald og med halen smækkende fra
side til side. De optræder i det hele
taget meget synligt, så snart man
nærmer sig rede stedet. Men der er
undtagelser. Jeg har også oplevet
16

fugle, der skjuler sig, og ikke gør
meget væsen af sig. Midt i juli er det
også tiden, hvor mange af parrene
har udfløjne unger, som ind i mellem lader sig beskue på nært hold.
I perioden mellem 2010 og 2017 har
antallet af Rødryggede Tornskader
varieret noget. I 2011 og 2012 skønnede jeg bestanden til mindst 13 par.
De sidste par år har der tilsyneladende været en nedgang i bestanden. I 2016 og 2017 har jeg således
vurderet bestanden til ca. 6-10 par
årligt. Muligvis skyldes nedgangen,
at der er blevet færre attraktive territorier i plantagen de sidste år. Men
mange andre faktorer kan selvfølgelig spille ind. Den Rødryggede Tornskade er jo en trækfugl, der overvintrer i Afrika, og forholdene under
trækket og i selve vinterkvarteret
har også en rolle at spille. En anden
faktor der kan tænkes at have betydning, udover territoriets fysiske
fremtoning er, hvordan temperatur,
vejr og vind er i yngletiden. Nogle
fugle yngler måske ganske enkelt
ikke, hvis vejret er ugunstigt. En anden ting er, hvordan vores hjemlige
insekter har det i en verden, hvor vi
anvender forskellige ukrudtsmidler,
og måske ikke tilgodeser at småkravlet har brug for levesteder. De
Rødryggede Tornskaders føde udgøres primært af insekter. Det er klart,
at fuglene skal have noget at leve af
hvis de skal have held med at yngle
og det er ensbetydende med masser
af insekter i yngleområdet.
En bestand på mellem 6-13 par er

efter vores lokale forhold en flot
bestand. Som nævnt i indledningen
tror jeg ikke der er mange lokaliteter i Sydøstjylland, der kan hamle
op med det? Med den fine bestand
følger vel også et ansvar for statsskovvæsenet i at tilgodese den
Rødryggede Tornskade i den daglige skovdrift? Det betyder, at der
løbende skal sikres et antal lysninger
af en vis størrelse rundt i hele plantagen. At der ikke ryddes for pænt
op i disse lysninger når der skoves,
men at der bevares en lav vegetation
af buske og tæt krat, spredte træer,
der får lov at blive stående, og som
rager op over den øvrige vegetation.
Samtidig er det klart, at gødning og
sprøjtning der ødelægger insektlivet
mm selvfølgelig skal undgås.

Føden
Den Rødryggede Tornskade lever
som nævnt især af forskellige insekter. I Frederikshåb plantage har jeg
en del gange set fuglene tage skarnbasser. Småfugle, mus og mindre
krybdyr spiller sikkert også en vis
rolle som fødeemner, måske særligt i perioder med dårligt vejr og
dermed få insekter. Lokale forhold
spiller ganske givet en rolle i forhold til, hvilke fødeemner fuglene
vælger. Man kan forestille sig, at de
tager det bytte, der er tilstede, og
som er lettest tilgængeligt. Som det
er karakteristisk for artsgruppen, så
spidder fuglene af og til deres bytte
på torne og spidse grene. På denne
måde gemmes føde til dage, hvor
vejrforholdene ikke giver mulighed
for at fange så mange insekter.

Rødrygget Tornskade, juvenil
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I plantagen har jeg set tornskaderne
tage deres bytte både på jorden og
i luften. Det er fascinerende at se,
hvordan de flyver flere meter op i
vejret, og med stor behændighed
snapper små insekter, som dårligt
ses med det menneskelige øje.
Afrejsen i august.
Engang i løbet af august forlader
tornskaderne lige så ubemærket
plantagen. Det sidste jeg har set til
dem derude, har gerne været omkring den 20. i måneden. Det er altid
lidt vemodigt, synes jeg, lidt ligesom
når svalerne lidt senere på året også
forlader os. Jeg kan godt blive lidt
trist ved tanken om, at der nu skal

gå over et halvt år, før jeg atter får
lejlighed til at se de smukke tornskader i plantagen. Men det er jo
netop fraværet, der er med til at gøre
gensynet så meget mere glædeligt,
trøster jeg mig med.
Hvis man fra statsskovens side er
parate til at tage en smule hensyn til
den Rødryggede Tornskade i forvaltningen af Frederikshåb Plantage,
er der sikkert forsat håb for en fin
bestand af de fascinerende fugle på
lokaliteten fremover.

Aftenstemning Frederikshåb Plantage Foto: Jørgen Pagh

18

De lange næb
Tekst og foto: Kim Biledgaard

Stor Regnspove

Vadefuglene har været mine favoritfugle så længe, jeg kan huske
tilbage. Som knægt interesserede
jeg mig for alt levende, men især to
ting: fisk og fugle. Fuglene fik efterhånden overtaget, men på en eller
anden måde fulgte det våde element
alligevel med. Området mellem land
og vand fascinerer mig, og netop her
færdes vadefuglene jo ofte.
Efter i mange år at have kigget på
vadefuglene i teleskopet og ofte
ærgret mig over, at fotos af vadefuglene derude på vadeflader og revler
var noget nær en umulighed, fik jeg

en åbenbaring: Jeg skulle da ud i
vandet og jeg skulle ned i øjenhøjde
med fuglene! Efter at jeg er slået
ind på den løbebane, har en helt ny
verden åbnet sig. Tæt på fuglene ser
og hører man mange ting, som man
ellers ikke får med.
Et af fugleårets højdepunkter ved
fjorden er, når de små kobbersnepper om foråret fylder vadefladerne
op. Især omkring øerne Vorsø,
Alrø og Hjarnø er de talrige, men
de findes også i småflokke andre
steder. Det er fascinerende at sidde
nærmest midt i en flok kobbersnep19

Krumnæbbet Ryle

per i smukke farver, som fouragerer
i det lave vand. Kobbersnepperne
går gerne i vand til bugen, når de
leder efter føde. Og har intet imod at
dukke hovedet helt under heller.
Ryleflokkene er også fascinerende,
når flokken ruller over vaden, mens
fuglene utrætteligt bevæger næbbet
som et stempel, borende efter fødeemner i mudderet. Hovedet kører
så hurtigt, at kun med de hurtigste lukkertider kan kameraet fryse
bevægelserne. Almindelig Ryle er
selvfølgelig den dominerende art,
først de voksne fugle med det sorte
bugskjold, senere ungfuglene med
massevis af små finesser i fjerdragtens mønstre.
Blandt rylearterne er den rustrøde
Krumnæbbet Ryle. Den er svær at
lure. Det er som om, at de voksne
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fugle ved fjorden primært træffes i
forbindelse med frontpassager, med
andre ord dårligt vejr, fra midt i juli
og et par uger frem. Meget uberegnelige, så det gælder bare om at
være vedholdende. Men en mørk
og grå morgen var de der, og jeg
fik nogle fotos trods elendigt lys og
langsomme lukkertider, som krævede rimeligt stillestående fugle. F.eks.
en i strækmarch.
Mudderklirerne er der næsten altid.
Det er ikke en fugl, jeg tidligere
lagde meget mærke til. Men det er
faktisk nogle sjove små fætre, som
er forbavsende lidt sky. Jeg har haft
dem fouragerende på 3-4 meters
afstand og et par gange faktisk
siddende på selve skjulet. Det er
en besynderlige oplevelse at høre
Mudderkliren kalde 20 cm over ens

hoved, mens man kan høre fødderne
kratte mod stofdugen.
Stor Regnspove er en kæmpe blandt
vores vadefugle. Og jeg insisterer
på at kalde den Stor Regnspove i
stedet for det nymodens Storspove. Hvor er poesien i det grimme
navn? Regnspove er et navn fyldt af
stemning, som straks kalder artens
smukke stemme frem i erindringen.
Men fotografere dem har jeg haft
stort besvær med, lige indtil denne
sommer, hvor jeg med en uges mellemrum to gange havde succes med
en regnspove. Det kan selvfølgelig
have været samme fugl. I anden omgang fouragerede den ved en revle,
hvor den fangede adskillige krabber. De blev håndteret let og elegant
med det lange og krumme næb, som
man ikke skulle tro var egnet til den

opgave. Men krabberne havde ikke
en chance og efter en rystetur, blev
de slugt hele.
En morgen var jeg ved at fotografere
Hvidklirer, da jeg pludselig så en
mørk fugl nærmest dumpe ned fra
himlen. Den landede selvfølgelig
bag en stor sten, så jeg ikke kunne
se, hvad det var, og jeg måtte pænt
vente på, at fuglen forhåbentligt
gad at bevæge sig. Efter et kvarters tid kom der en næbspids frem
til venstre for stenen, og gradvist
åbenbarede en dobbeltbekkasin sig
med langsomme skridt. Bekkasiner
træffes ikke normalt på vadefladerne ved fjorden. De holder til inde på
våde enge, lidt skjult i græsset. Men
ikke denne her. Efter de indledende
forsigtige manøvrer optrådte den i
fri dressur med fouragering blandt

Mudderklire

21

sten og tangbunker. Jeg fik adskillige
rimeligt gode fotos af bekkasinen,
som jeg aldrig tidligere havde fået
brugbare fotos af. Ikke en sjælden
art, men den slags betyder alligevel
nærmest intet i min verden. Også
de almindeligste fuglearter kan give
smukke fuglebilleder. Hellere et
godt billede af en almindelig fugl
end et halv- eller heldårligt billede af
en sjælden fugl!
Hvidkliren er en af de almindelige
fuglearter, hvor jeg rent faktisk kan
huske den eksakte situation, da jeg
så den første gang. Jeg har været 1213 år gammel, da jeg en augustdag
gik langs strandkanten ved fjorden.
Der var rørskov ind mod land og
pludselig åbnede rørskoven sig i en

Dobbeldbekassin
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lille bugt med en strandeng bagved.
Her i det lave vand gik 4 Hvidklirer og fouragerede. Jeg stivnede og
fuglene stivnede, før de fløj bort.
Det har selvfølgelig kun varet ganske få sekunder, men jeg følte tiden
stod stille i det øjeblik, mens billedet
af fuglene voksede fast i hukommelsen. Og sidder der endnu.
Så på den måde er Hvidkliren selvfølgelig blandt favoritterne. Men
den er svær at fotografere, når den
farer hid og did. I modsætning til
mange andre vadefugle, som føler
sig frem med næbbet, bruger Hvidkliren i udpræget grad synet til at
spotte sit bytte, hvad enten det er rejer, en børsteorm eller måske en lille
fisk. Så drøner den rundt, først til

Hvidklire

den ene side, et brat stop og så vender den pludselig om. Hurtigt løber
den hen mod skjulet og kommer
så tæt på, at man kan høre de små
plask fra fødderne i det lave vand.
Og så afsted i fuld galop i modsat
retning. Det er bare med at prøve at
følge med og fyre løs. En gang imellem står Hvidkliren faktisk stille, så
man kan arbejde lidt med kompositionen. Hvidkliren minder mere om
en Silkehejre end en vadefugl, når
den fouragerer allermest ivrigt.
Vadefuglene er ved fjorden hele året
rundt, i forskellige antal og artssammensætninger afhængigt af årstiden.
Men for mig er den gode tid perioden fra midt i april og sommeren
igennem til udgangen af august. På
den tid når de fleste arter at komme
forbi to gange. Først på den lange

vej til ynglepladserne mod nord,
og efter få måneder er de på farten
igen den anden vej mod vinterkvarteret. Alt sammen i et kontinuerligt
forløb, hvor forårstrækket knap er
overstået for de sidste, før de første
er begyndt på efterårstrækket. Det
er også en del af det storslåede ved
vadefuglene, men en helt anden
historie.					
I starten af artiklen nævnte jeg noget
om at komme ud i vandet og i øjenhøjde med fuglene. Hvad var det nu
for noget? Løsningen er et flydende
fotoskjul og et par gode waders. Det
er en fysisk ret krævende måde at
fotografere på, men også fantastisk
spændende og givende.
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Atlas III
Af Sten Nielsen
Lokalkoordinator I DOF Sydøstjylland
I DOF er vi nu ved at afslutte feltarbejdet i vores tredje atlasundersøgelse af de danske ynglefugles
udbredelse. Når den endelige
Atlasundersøgelse er færdig, kan
vi i sandhed tale om et teamwork:
mange af DOFs frivillige har brugt
mange timer, dage og uger på feltarbejdet. Uden dette landsdækkende
feltarbejde ville det ikke være muligt at lave et Atlas III. Tusind tak til
alle deltagerne for den store indsats!
I alle tre Atlas-undersøgelser har vi
haft fire hele feltsæsoner til at opspore ynglefuglene i kvadrater på
5x5 km – således har vi i Atlas III
inddelt Danmark i 2246 kvadrater.
Atlas I blev foretaget i årene 197174. Atlas II i årene 1993-96. Feltarbejdet til Atlas III begyndte 1. marts
2014 og slutter 28. februar 2018.
Enkelte arter der hævder deres yngleterritorie om vinteren (fx Natugle)
kan således stadig registreres.
For langt de fleste arter har vi kun
registreret hvorvidt en art yngler i
kvadratet. Dvs. om arten er sjælden
eller almindelig er - i denne sammenhæng - uden betydning. Det
er ynglefuglenes udbredelse, ikke
deres antal vi har kortlagt.
24

For 18 udvalgte arter har vi ønsket
at få en mere præcis viden om deres
antal og udbredelse og derfor har vi
forsøgt med en bestandsoptælling af
samtlige ynglepar i hele Danmark.
De 18 arter er Rørdrum, Krikand,
Engsnarre, Trane, Lille Præstekrave,
Svaleklire, Turteldue, Natravn,
Isfugl, Vendehals, Sortspætte, Lille
Flagspætte, Bjergvipstjert, Sortstrubet Bynkefugl, Rødtoppet Fuglekonge, Pungmejse, Gulirisk og Karmindompap.
For at estimere tætheder og bestandstørrelser af de almindeligste arter
har vi suppleret det øvrige feltarbejde med 3 linietakseringer i hvert
kvadrat - i Atlas III kaldet Time-Tælle-Ture(TTT). 1 tidlig forår TTT (1.
april til 12. maj), 1 sen forår TTT (13.
maj til 22. juni) samt 1 vinter TTT
(1. december til 28. februar). TTT er
en ny arbejdsmetode for os i DOF
og blev noget skeptisk modtaget i
starten. Alligevel har vi overgået
målsætningen mht antal ruter, så der
nu ligger et kæmpe datamateriale.
Det bliver rigtig spændende at se det
færdige resultat.

Lokalkoordinator Sten Nielsen lytter efter fugle Foto: Jørgen Pagh

Her i vinteren 2017 er vi stadig i
gang med at indtaste de sidste data
og når de er i hus skal alle data bearbejdes og vurderes. Både de kvadratansvarlige og de artsansvarlige
skal foretage de sidste bestandsvurderinger.

Dækning af kvadraterne i DOF
Sydøstjylland.
Ca. 10-15 % af vores 132 lokale
kvadrater i de 5 kommuner omfattet af DOF Sydøstjylland, har ikke
været dækket helt optimalt og
derfor mangler her sandsynligvis en
række fuglearter, der ikke er blevet
registreret i denne undersøgelse.
Men den store andel af velundersøgte kvadrater opvejer de mangler
og forskelle, der altid vil være i et
projekt som bliver gennemført af

frivillige. Frivillige deltagere vil altid
have forskellige styrker og svagheder samt forskellig mængde af tid,
som de kan bidrage med til et sådant projekt. Generelt har vi haft en
god dækning på langt hovedparten
af vores kvadrater – jeg skønner at
over 80% er tilfredsstillende dækket.
Stor tak til alle de kvadratansvarlige
for den 4-årige indsats. Uden jer
intet Atlas III.
Alle deltagere har kunnet indtaste
observationer i alle landets kvadrater, men i de fleste kvadrater er
hovedparten af observationerne
gjort af en lokal kvadratansvarlig. I
visse egne med mangel på lokale aktive feltornitologer, har det været en
udfordring at få kvadraterne dækket og grundigt optalt. Vores lokale
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Feltbisser på arbejde Foto: Jørgen Pagh

atlasgruppe har gjort flere tiltag for
også at få dækket de vestligste kvadrater ind mod det centrale Midtjylland. Derfor har vi afholdt flere
atlaslejre i perioden.
Atlaslejrene har haft udgangspunkt
fra Koutrupgaard v. Tinnet Krat, fra
Kirstinelyst på Randbøl Hede samt
fra Give Egnens Museum. Herfra
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har en lille aktiv skare forsøgt at få
lukket de værste huller i dækningen.
Tak til deltagerne på lejrene for godt
humør og gode optællinger.
Specialister med særligt kendskab
til nogle af de sky og sårbare ynglefugle (fx nogle spætte-, ugle- og rovfuglearter) har gjort en stor indsats

for at registrere disse arter. Også stor
tak til jer.
Antal ynglende fuglearter i DOF
Sydøstjylland
Hvor mange arter yngler der så i vores atlaskvadrater? Det er vigtigt her
at understrege, at der ikke er en direkte sammenhæng imellem et højt
artsantal og et velundersøgt kvadrat.
Kvadratansvarlige der har dækket et
kvadrat, som næsten udelukkende
består af intensivt dyrkede landbrugsarealer og ensformigt landskab
kan ikke finde samme høje antal,
som i nabokvadrater med større
naturindhold. Kvadrater som består
af en lille sandrevle, lidt småøer og
stort areal åbent hav har også kun
få arter. Kvadrater som omvendt

indeholder et mix af mange forskellige biotoper og naturtyper, dvs en
blanding af natur og kulturlandskab
med både marker, byer, søer, moser,
skove og ådale har mange flere arter.
De mest ensformige landbrugskvadrater med det ringeste naturindhold indeholder omkring 60 arter.
De fleste af vores velundersøgte
kvadrater indeholder mellem 65-80
arter. En håndfuld kvadrater har
over 80 arter. Topscorer- kvadratet er
DF98 Horsens, der tager prisen for
den største artsmæssige ynglefugle
diversitet i vores lokalafdeling. I alt
er der talt 99 sikre eller sandsynlige
arter af ynglefugle i dette kvadrat.
Tillykke til kvadratansvarlige Kim
Biledgaard med det flotte resultat!

Tilbagegang for Viber Foto: Jørgen Pagh
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Fremgang for Tårnfalk Foto:Erik Borch

Jeg har opgjort de mest udbredte
ynglefuglearter i vores 132 kvadrater. Arter som sikkert/sandsynligt
yngler i over 120 af disse kvadrater
er: Bysvale 121, Husskade 122, Gråspurv og Gråkrage 123, Bogfinke,
Landsvale og Sanglærke 124, Hvid
Vipstjert, Stær og Tornsanger 125,
Skovspurv, Gulspurv og Gransanger
126, Gærdesmutte 127, Blåmejse og
Musvit 128, Solsort og Ringdue 129
kvadrater.
En række arter er temmelig diskrete
i yngleperioden og vanskelige at
registrere. Derfor er de nok desværre overset i en del kvadrater. De er
registreret som mulige i uforholdsmæssigt mange kvadrater men er
nok sikre eller sandsynlige i en del
af disse kvadrater: Det drejer sig om
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Grå Fluesnapper, Dompap, Skovskade, Agerhøne, Stillits, Kernebider, Træløber, Fuglekonge, Korttået
Træløber.
Arter i frem- og tilbagegang i hele
Danmark
Der er løbende blevet foretaget en
kvalitetssikring af vores indsamlede data, så fejlindtastninger og
fejlbestemmelser minimeres. Men
den endelige bearbejdning kan først
foretages når de sidste data er i hus.
Derfor må de endelige tal afvente til
projektet afsluttes i 2019.
En række udbredte arter udviser
dog på landsplan så store udsving
i forhold til de tidligere Atlas, at vi
ikke behøver at vente på fintællingen. Listerne er dog langtfra fuldtal-

lige, der kan sagtens være arter jeg
har overset.

vis måle med punkttællingerne samt
Time-Tælle-Turene.

Tydelig fremgang i antal og udbredelse: Blåhals, Sortstrubet Bynkefugl, Stor Hornugle, Slørugle, Havørn, Rød Glente, Rørhøg, Sildemåge,
Trane, Grågås, Ravn, Råge, Spætmejse, Lille Præstekrave, Huldue,
Rødrygget Tornskade.
Tydelig tilbagegang i antal og udbredelse: Duehøg, Kirkeugle, Engryle,
Rødben, Toplærke, Bynkefugl, Broget Fluesnapper, Skovsanger, Lille
Korsnæb.

Der er også arter hvor tilbagegangen
i antal ikke afspejles i udbredelsen.
En af de mest oplagte er Vibe. Den
var tidligere talrig og vidt udbredt
– også på engarealer inde i landbrugslandet. Den er stadig udbredt
i næsten alle kvadrater, men nu
kun med 1 enkelt eller få ynglepar i
hvert kvadrat. Og mange af de par
som forsøger sig med æglægning
i det tidlige forår, lykkes ikke med
at få unger på vingerne. Årsagerne
er flere, bl.a. markarbejde (fx harvning, såning), ændringer af afgrøder, færre køer på græs og dermed
færre græsmarker, øget giftsprøjning
fra det kemiske landbrug (lig med
manglende insekter til opfodring af

Der er arter som er gået meget frem
i antal, uden at det kan ses på udbredelseskortet. Et eksempel er Ringdue eller Gransanger. Men deres
bestandsfremgang kan vi så heldig-

Fremgang for Spætmejse Foto: Steen Christensen
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ungerne) samt øget antal rovdyr/
kragefugle.
I undersøgelsen er der også arter
som tilsyneladende går tilbage
i udbredelse, men hvor årsagen
måske bør findes i forskellige optællingsmetoder eller ændret feltaktivitet i forhold til de tidligere Atlas.
Jeg tvivler fx på at det midlertidige
udbredelseskort for Spurvehøg er
korrekt og tilbagegangen i Atlas III
er reel? Optællingen er meget forskellig fra landsdel til landsdel. Her
er det tydeligt at vi mangler mange
af de census-undersøgelser, der
tidligere blev udført af DOFs Rovfuglegruppe.
Udbredelseskortene for Duehøg,
Rød Glente, Slørugle og Sortspætte
bærer også præg af ujævn dækning

på landsplan. Disse fugle er eksempler på arter, som ofte kræver specialister med særlig viden og mangeårigt arbejde med arten for at vise
den korrekte udbredelse.
Arter i frem- og tilbagegang i DOF
Sydøstjylland
Her i det sidste feltår 2017 var det
glædeligt igen at se tydelig fremgang hos nogle af de arter, som
havde kraftig tilbagegang efter de
hårde vintre 2009-10 og 2010-11. Det
drejer sig særligt om Isfugl, Slørugle,
Tårnfalk, Bjergvipstjert og Gærdesmutte.
Når vi kigger på vores lokalområde
og sammenligner med Atlas II, er
der heldigvis flere spændende arter

Tilbagegang for Bjergvipstjert Foto: Steen Christensen
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Tilbagegang for Broget Fluesnapper Foto: Jørgen Pagh

der enten er indvandret (Havørn,
Vandrefalk, Blåhals, Sortstrubet
Bynkefugl, Skestork) eller på vej til
at indvandre (Perleugle og Mellem
Flagspætte) eller gået tydeligt frem
(fx Trane, Sortspætte, Stor Hornugle,
Slørugle, Rød Glente, Rørhøg, Lærkefalk, Grågås, Huldue, Ringdue).
Der er også arter i tilbagegang (fx
Vibe, Bynkefugl, Skovsanger, Bjergvipstjert, Duehøg) eller helt forsvundet (Kirkeugle og Toplærke). Men
det samlede resultat er heldigvis
positivt efter min mening.
Ynglefugletællinger i fremtiden…
hvad nu?
DOFs viden om Danmarks ynglefugle er vigtigt i vores arbejde med
natur- og fuglebeskyttelse. Særligt

for de sky, fåtallige og sårbare fuglearter.
Atlas III har været et godt, flittigt og
sjovt projekt for langt de fleste deltagere. Som koordinator har det været
en fornøjelse at mærke den energi og
seriøsitet som er blevet lagt i undersøgelsen. DOFs særlige kendetegn er
netop den store samlede viden om
Danmarks fugleliv, som vi frivillige
sammen kan indsamle.
Der har været en tydelig fremgang
at mærke i feltaktiviteten i løbet af
den 4-årige Atlas-periode. Samt en
heftig slutspurt i 2017. Den energi
håber jeg mange af deltagerne fortsat vil bidrage med til vores fremtidige overvågning af Danmarks
ynglefugle.

Der er flere specialgrupper i DOF
som har brug for nye aktive kræfter.
Fx i DOFs Rovfuglegruppe og Uglegruppe. Hvis vi bedre kan kortlægge redetræer for ugler, rovfugle
og spætter i skove og moser, kan vi
bedre beskytte dem mod træfældninger og forstyrrelser. Kolonirugende fugle som gæs, ænder, vadefugle, terner og måger skal fortsat
kortlægges, så vi kan beskytte dem
mod forstyrrelser fra fx friluftsliv og
hundeluftere.
DOFs Punkttællinger har i mere end
40 år været en meget præcis metode
for at følge bestandene af en lang
række af vores udbredte fuglearter.

Fremgang for Lille Præstekrave Foto: Erik Borch

32

Også her kan der bruges flere nye
frivillige feltbisser.
Endelig er der DOFs næste store
projekt med fremtidig ynglefugle
overvågning via en kraftig forbedret
og ændret DOFbase. Den endelige
udformning er ikke fastlagt endnu,
men det ser meget spændende og
positivt ud. Som ynglefugle-nørd i
DOF er der derfor grund til optimisme. Til slut atter en tak til alle deltagere i Atlas III – vi ses forhåbentlig
snart i felten igen!

Nyindvandret Sydlig Blåhals til lokalområdet Sydøstjylland Foto: Kim Biledgaard
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