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FORORD.
Da det blev besluttet at Søravnen

for eftertiden skulle udkomme med 4
nunre årligt, havde redaktionen
planer om at bringe et særnummer.
Indholdet skulle helt og holdent
hellige sig en eller flere større
artikler om samme enne. Med udsendelsen af Søravnen nr. 3 1983 har
redaktionen forsøgt at leve op til
pJ.anerne.

At dette særnumner skulle omhandle
er bl.a. betinget af Allan
Janniches indsamling af Rørhøge-*
observationer fra antet. Materialet
viste sig hurtigt at blive særdeles
omfangsrigt og en efterfølgende artikel ville i så fald tage for neget
plads i. et ordj-nært nmmer. Foranlediget af Rørhøgeindsamlingen blev
der igangsat bearbejdning af forKærhøgene

Dette særnumer starter med nogJ-e
generelle norfologj.ske, økologiske
og adfærdsnæssige oplysninger, der
er baseret på et forudgående
litteraturstudiun.
Dernæst bringes
resultaterne fra bearbejdningen af
Kærhøge-materiaLet. Med enne op-

stllling

håber redaktionen at

læserne får et indblik i Kørhøgenes

forekonster her i ætet og generelle
forhold.
Skulle der blandt læserne være en
der kunne tænke sig at
stå for næste årgangs særnumer, vi.I
redaktionen opfordre interesserede
til at henvende sig til Søravnen.
Det er et stort og tidskrævende
arbejde, hvorfor det allerede nu er
på tide at gå igang med en sådan.
e1!.er flere,

håndenværende 81å Kærhøg- og Hådehøg-

materiale.

Redaktionen
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Slægten Gircus.
GENERELLE

TRÆK

Det efterfølgende vil som allerede
nævnt omhandle rovfugleslægten
Circus - kærhøgene. Slægtsnæssi-gt

tilhører de familien Accipitridae,
der desuden rummer alle dagrovfuglene, Slægten Clrcus inddeles taxonomisk i mindst 9 selvstændige
arter, AIt afhængig af om den Sydamerikanske Cinereous Harrier betragtes som en selvstændig art eller
ej, er der tale om 9 eller l-O.
Kærhøgene træffes på alle kontinenter - Antarktis dog undtaget hvilket betyder, at de er kosmopolitisk udbredt. I tabel I er de 10
kærhøgearter og deres hovedudbredelse angivet.
Fællestræk for alle kærhøgene er:
lange vinger, lang hale,
sl-ank
kropsbygning og lange ben. AIt

et resuftat af evol-utionen.
der har gjort kærhøgene ti1 effektive og ideelle jægere i åbent terræn. Vj-ngernes form gør at vingesanmen

Spottet Harrier, Circus assimilis
Long-winged Harrier, C. buffoni
8Lå Kærhøg, C. cyaneus
Ci.nereous Harrier, C. cinereous
Steppehøg, C. macrourus
'rledehøg, C. pygargus
Pied Harier, C. melanoleucus
Black Harrier, C. maurus
Rørhøg, C. aeruginosus
African Marsh Harrier, C. ranivorus
Tab
De

belastningen - forholdet mellem
kropsvægten og vingernes overfladeareal - er 1av, hvilket gøt det
mulLgt for fuglene at gennemføre
længere og vedvarende aktive
flyvninger. Slægtens medl-emner er
derfor ikke så afhængige af de

termlske opdriftsstrørnme. Deres

skræk for det store og åbne vand

er llile,
Akkurat.som de øvrige rovfugle
magter kærhøgene passivt at lade sig

føre op af de termj.ske luftstrømme.
0p til anselige højder, for dernæst
på typisk rovfuglemaner at gå over
i passiv glideflugt. Dette ses bl.a.
ved udprægede træksteder, Andre
steder ses bl.a. 81å Kærhøg flyve
aktivt og lavt under trækket.
Hedehøg og Rørhøg er under forårstrækket set krydse Saharas store

og golde flader i aktiv flugt - i
ca. f5 meters høide.

Australien
S. Sydamerika, Guiana
Vest Europa, østasien' Nordamerika
Sydamerika

Mellemrusland
Mellemeuropa, Mellenrusland

Mongoliet

Afrika
Europa, Asien, Australien, Madagascar
Sydafrika, østafrj-ka

1

l0 kærhøgearter og deres

hovedudbredelser
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lkrhøgenes lange vinger er som tidligere nævnt en evolutj.oneL føTge,

der har gjort livet i det åbne landskab muligt. Fuglenes slanke kropsbygning, aant vingernes t)rpiske
V-stilling (fig I) gør det til
en
fcrnøje1se at overvære den graciøse
og systematiske afsøgning af jagtornrådet. En pludseLig drejning,
samtidig ned at fangerne skydes frem
gør overrumpli-ngen af byttedyr til
en yderst effektiv fangstmetode.
Alle kærhøgene fanger deres fødeemner på jorden eller vandoverfladen.
Undtaget er dog B1å Kærhøg, der desuden nagter at fange flyvende bytte.
AIle nedlemnerne er helt eller delvis migratoriske. Undtagelser
iindes: sandsynligvis de to
afrikanske arter, Black Harrier og
den afrikanske Marsh Harrier.
Af
arter, der trækker langt, kan nævnes
Hedehøg, hvj.s Jmgleområde findes i
det centrale og nordlige Euripa samt
Asi.en, og som overvintrer så tangt
sydpå son Sri Lanka og Cape provinsen
i Afri-ka,
6 ud af l0 arter har desuden endnu
et fælle6 træk, der er særdeles
karakteristisk for slægten. f

Fig l.
vingestilling hos l(ærhøgene. Typisk
glide- eg skrueprofil (A), atypisk
glideprofil (B) og meget sjælden
gtideprofil (c).

vinterområderne eamles store flokke

for i fællesskab at
efterfølgende dag
drøner de så afsted til
deres
forskellige fourageringsomiåder.
Vore hjemlige kærhøge Rørhøg,
Blå Kærhøg, Hedehøg og 'rsteppehøg"
- er blandt de nedlenmer af slægten,

henad aften

overnatte.

Den

der udviser denne sociale adfærd.
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Yngleudbredelse af Rørhøg, 81å Kærhøg, Hedehøg og Steppehøg. Pilene angiver trækretninger om efteråret. Fuld optrukken linie markerer sydlj.gste
udbredelse i vinterperioden. Dobbelt stiplet linie den nordligste udbredelse i tilsvarende periode.

VORE HJEMLIGE KÆRHøGE

Af de

1O

=fl

arter vil følgende bLive

gennemgået mere detaljeret:
Rørhøgt 81å Kærhøg, Hedehøg og

Steppehøg. De 4 arters yngleudbredelse er vist i fig 2. Rørhøg og
lledehøg yngler i Danmark. BLå Kærhøg
rar gjort forsøg herpå inden for de
sidste 40 år, men til dags dato har
vi ingen ynglebestand af denne
extremt snukke rovfugl. Fuglen ses
imidlertid hvert år i efterårs-,
vinter- og forårsmånederne. Steppehøg er medtaget, da den af og til
(faktisk sjældent, ja, endda yderst
sjældent) lader sig beskue her i
landet, Er bl.a. set om foråret i.
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Skagen 1981 og 1983.

llår man gennemgår de forskeltige
felthåndbøger, er det i første
omgang arternes store dragtvariation
kønnene imellem, der falder en for
øjet. De udfarvede hanner er forskelligt udseende i forhold tj-l de
til-svarende hunner. Som det altid
(?) er tllfældet i dyreverdenen, er
hannen den kønneste. Ungfuglene juvenilerne - hos alle 4 arter
ligner de udfarvede (adulte) hunner,
og det kan i enkelte tilfæIde være
vanskeligt at afgøre on en I'brun"
fugl er adult eller juvenil. Hos
B1å Kærhøg er det praktisk taLt en
umulighed. Hos Rørhøgen er der
sædvanligvis ikke problemer, selv
om det en gang imellem godt kan
være vanskeligt.

ART

BYTTEDYR

VÆGT

(GRAM)

STøRRELSESFORSKELLE

Son det frerngår af tabel 2 er der
variation, både hvad angår vægt og
størrelse, kønnene og arterne
inellem. Hos alle 4 kærhøge er
hunnen stør6t og tungest. For at
anskueliggøre denne forskel kønnene
imeLlem benyttes index V, der angiver forholdet mellem hunnens og
hannens vægt. Bi.å Kærhøg har det
atørete index, dernæst følger
Steppehøg, Rørhøg og til
sidst
Hedehøg. Havde man beregnet indexet
på basis af vingelængden, ville

rækkeføIgen ikke have ændret sig.

vrNGELrrx{GDE

(CM )

INDEX

FOR

9/d
Rør}:øg

B,

Btå Kærhøg

Ro.*

Ro
B

Hedehøg Ro, B, R
Steppehøg Ro, I

530
340
265
3lo

720

39,2

4r,4

500

33,8

?AA

34,0

aa1

1,30

345
440

r,36
r,47
L,42

Tab 2
De

4 kærhøge arter6 foretrukne fødetyper, vægt, vingelængde og index for
B = fugle,

størrelsesforskellen kønnene imellen på vægtbasis (f/d).
Ro = gnavere, R = reptiler, I = insekter

8

tæ,
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l-los kærhøgene

er det altså det on-

vendte forhold af, hvad man generelt
ser hos arter med størrelsesforskef.
At der i-kke er tale om evolutionel
ti"lfældlghed, ses b1.a, af, at ugler
og kjover, uafhængigt af hinanden'

har udviklet omvendt størrelsesforhold. Forklaritrgen skal da med
rimelighed søges i disse fugles
predatorj-ske l"evevis.

Hvorfor overhovedet en kønsforskel,
og hvorfor er det hunnen og ikke
hannen, der er størst? Problemstillingen kan belyses ud fra
økologiske og adfærdsmæssige synsvi-nkler.
rolle i yngl.esæsonen er
først og fremmest at sørge for
hunnens nødvendige, daglige føde, da
hunnen i den første og mest kritiske
fase af et yngleforløb ikka deltager
aktivt i jagten. Hannens jagter her al"tafgørende for
effektivitet
udfaldet af ynglesæsonen.

Hannens

Generelt er der omvendt proportionalitet mellem et byttedyrs antal og
størrelse. Samme forhold gøt sig

&

for antal-let af arter og
størrelse, Jo nindre byttedyrene
bliver, jo flere bl-iver der af dem.
En god overensstemmelse nellem dels
predatorens og dels byttedyrenes
fart og behændighed glver størst
jagteffektiv-ltc-t.
Det er derfor en
fordel at have reduceret størrelsen.
Hannen har så mutighed for jævnligt
og med støre frekvens at nedlægge
byttedyr.
gældende

Samtidlg hermed nedsætter hannen den
nødvendige daglige mængde energi,

hvorfor der bliver "mere" til

hunnen

set er det en fordel,
at hunnen er den største. Speciel-t
når det drejer sig om at forsvare
reden med dens indhold. En stor og
imponerende hun er mere effektiv,
når det gælder om at holde eventueIIe predatorer væk fra æg og unger.
Adfærdsmæssi.gt

Mindre sandsJrnligt er det, at deme

størrelsesforskel skulle bevirke, at

hunnen får dominans over for hannen

og derved presaer harn til at skaffe
føde o.s.v., da arter uden

størrelsesforekel udnærket
fører en ynglesæson.

gennem-
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Ht7.

Ilvor vi.dt den ene eller den anden
forklaring er årsagen til den omvendte størrelsesfor6kel, eller alle
spiller en nere eller mindre
væeentlig rolle, er svært at afgø?e.
Endeli.g er der jo den mulighed, at
endnu ikke kendte faktorer
har
større doninans, og derfor må være
den nest sandsynlige forklaring.

DRAGTFORSKELLE

Det er ikke kun størrelserne' vægt
og vingefang, der er forskellig

kønnene imellem. Fjerdragtins udseende varierer tilgvæende. Hos de
4 kærl]'øge er hunnerne alle brunlige'
medens hannerne hovedsagelig
dornineres af lyse, grålige farver.
Rørhøg han har dog brunl-ige farver.

Arternes habitatsvalg overlapper km
i ri.nge grad. Den naturlige
selektion har hos kærhøgene bl.a.
bevirket, at længden af fangerne er
forskellig æterne imellem. Rørhøgen
har de længste, dernæst følger Blå
Karhøg og til 6idst Hedehøg. Ser vi
lidt nærrnere på de foretrukne
fourageringsbiotoper, er der slåelrde
overensstemelse nellem fangernes

kønsforskel kan med rinelighed
forklares ud fra adfærdsnæssige

Denne

samnenhænge.

Efteraom kærhøgene anlægger reden på

jorde4, er det indlysende, at
så absolut
er en tilpasning til Jmglesæsonen,
hvor hunnen tilbringer hovedparten
af tiden i og tæt ved reden. Hannens
fjerdragt har ikke sanme cmouflerende virlming. Bytteafleveringen
sker sædvanlj-gvis et stykke fra
reden. Hannen er åbenbart for
tydelig og vil bæe afsløre redens
placering.
hunnens brune fjerdragt

længde og vegetationens højde.
Rørhøgen foretrækker de høje vegetationer, Hedehøgen lavt og åbent

terræn. B1å Kærhøg befinder sig
midt mellem de !o. Størrelsesforskellen kønnene imellem bevirker
yderligere, at hannens og hunnens
foretrukne fourageringsområde ikke
overlapper. Den 81å Kærhøg hr:n foretrækker tydeligt den mere høje
vegetation i forhold til hannen.

-

Før en ynglesæeon påkalder hannen
sig hunnens opmærksomhed ved på
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inponerende vis at foretage
dristige og særdeles akrobatiske
flyvninger ("sky dancing"), der
tjener det fornål at Iede hunnen
hen til et potentielt redested.
Fjerdragtens udseende virker forstærkende, og en udfarvet han kan
ses over 1ængere afstande end en
til-svarende hun.
Hannens

TRÆKFORHOLD

Stor bevægelsesfrlhed er en væsentli.g
fordel, hvcrned fuglene kan justere
deres loka1e tæthed i forhold tiI
periodiske ændringer i udbredelsen
af bytteenner. Rovfuglenes forårsog efterårstræk er en sådan forru for
justering. Jo længere mod nord
yngleområderne findes, jo støme
tendens er der til migration. Denne
rrtrangrr aftager mod syd. Rørhøgen er
helt migratorisk i de nordlige
yngleområder, hvorimod de sydlige
bestande er mere dispersive. Hos
B1å Kærhøg er det de nordlige og
nordøstlige bestande, der forlader

helt tyse underside er

desuden en fordel under søgningen

efter bytte. Specielt i yngl.esæsonen
er det vigtigt, at hannen er
effektiv. En J-ys underside er
sværere at registrere end en tilsvarende mørk, når nan befinder sig
på jordoverfladen og kigger op mod
himLen.

yngteornråderne. Hedehøgens Europabestand er fuldstændj-g migratorisk.

vinterkvarter strækker sig
fra det nordlige Middelhav, over
Lilleasien, MelLemøsten og ned tiI
østafrika. Få Rørhøge overvi.ntrer i
Vesteuropa, og da i maritime områder.
flos bl"a Kærnøg er oer ra, oer Torlader Europa, og dlsse overvlntrer
da nord for Sahara. Den nordlige
vinterudbredelse er i fig 2 angivet
med dobbelt stiplede linier og den
tilsvarende sydlige er angivet med
fuld optrukken li.nie. Hedehøgens
vinterkvarter ligger syd for Sahara,
og forekomsten af Hedehøgen er hele
den nordlige savanne, syd på til
Sudan, Eti.opien og østafrika.
Rørhøgens

Variationerne arterne imellem er
lil1e, men der er forskelLe. De
naturlige selektionsmekanismer har
bevirket, at arterne har udviklet
artsspecifikke træk, der sikrer, at
der ikke dannes part på tværs af
artsskel,. Resultatet af en sådan
blive
"unaturlig" parri.ng ville
bastarder, der sjæIdent vil have den
nødvendige overlevelsesevne, og i
tilfælde af en sådan besiddelse
ville
afkommet være infertilt.
Det
er spild af energi at parre sig på
tværs af artsskel, da det evolutionelt set er en blindgyde.

73 74 75 76 77 7A 79 80 8l
SKAGEN
BLÅ

KÆRHøG

RøRHøG

Tab

110 300 416 158

223 110 232

130

FALSTERBO 80 140 104 L22 23I 222 IO7 l4l

206

SKAGEN

L7O

43 45 III

FALSTERBO 51 74

LL7

91 tlo

151 7A L24

A2

74 39 66 71 66

128

150

3

Antal registrerede Btå
Skagen og

Falsterbo.

Kærhøg og Rørhøg

i

perj.oden L973-A?,

for henholdsvis
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Genlrelding af ringmærkede fugle har
bl.a. bevirket, at kærhøgenes trækretninger er rinelig godt kendte. I
fig 2 er efterårstrækretningerne
angj.vet med pile' og for alle 3 kærhøge er retningen sydlig ti1 sYdvestlig. Forårstrækket er modsat
efterårets. Danske Rørhøge overvintrer i området Mauritanlen til
Sudan.

ikke er så afhængige af
opdriftsstrømme, er de alle mere
eller nindre bredfrontstrækkere' Som
følge heraf er det ikke de store tal
der kan ses ved udprægede træksteder
(Gibraltar, Sicilien, Tunesien'

senere ankonst. Immature

Rø?høge

trækker tilbage til yngleområdet,
men strejfer. omkring. Blå Kærhøg
starter efterårstrækket sidst i
august og ankommer om foråret
ultimo februar. Hedehøgen forlader
aug'
yngteområdet ultimo juli-pr.
og ankommer atter ultimo martsultino april. Imtnature Hedehøge
forbliver hovedsagelig i vinterkvarteret,

Da kærhøgene

Bosporus):
Rørhøgt Gibraltar 35O-4O0, Sicilien
3O0, Bosporus under 10

Blå Kærhøg: Gibraltar 15O-2OO'
Sicilien og Bosporus få. Udmærkede
træklokaliteter er Skagen om foråret
og Falsterbo on efteråret (tabel 2).
Hedehøg: ses i Iangt det største
antal, Gibraltar 17OO' Sicilien LOO,
Bosporus 15.

YNGLEFORHOLD

fører en soli.tær tiIværelse uden for ynglesæsonen og
samles kun i større tal under den
Kærhøgene

fælles overnatning. I ynglesæsonen
er de nonogame, og pardannelsen er
sædvanligvis af en sæsons varighed.
Polygani forekonmer - mest udpræget
hos Rørhøg og 81å Kærhøg (tabel 4)specielt ved stor bestandstæthed.
Polygami.er yderst sjæIden. De
polygane hanner er for det meste
ældre og erfarne fugle.
Fra marts til

efterårstræk påbegJmdes
sept-okt og fuglene ankomner til
ynglepladsen i marts-april.
Jo
nordligere yngleonrådet ligger, jo
Rørhøgens

stutningen af april
til ynglepladserne. Rørhøgen først, så tJlå
Kærhøg og sluttelig Hedehøg. Hannen
er som regel den først ankomne
ankommer kærhøgene

(Rør'høg), nen begge køn kan ankomme

samtidigt (Hedehøg). Hunnen er
sjældent den første.

Efter små 30 dage påbegyndes æElægningen, der sædvanligvis er af et
par dages varighed. Inkubationen
strækker sig over 28-38 dage, og
efter yderligere 30-40 dage er
ungerne flyvedygtige (tabel 6 ).

,'&
ry

Rørhøgen påbegynder den egentlige
ynglesæson før de andre, dernæst

BIå Kærhøg og Hedehøg til sidst.
Forholdet mellem kærhøgens størrelse
og tidspunktet for påbegyndelsen al
ægl.ægningen er ikke kun en tilfæIdighed, men en generel tendens.
Tilsvarende påbegyndes ynglesæsonen
senere, jo længere mod nord yngJ.epladsen ligger.
Ungerne fodres af foræ]drene et
stykke tid efter at de har forladt
reden. Familien forbliver såIedes

efter endt sæson, Hannen kan
tage afsted tidligere end hunnen og
ungfuglene, men ofte er det de
sidstnævnte, der først tager afsammen

sted.
Kærhøgene 1ægger sædvanligvls 4-6

æg, nen større kuld er i\ke
ualmindeligt. Kun 30-50% af dj-sse
resul-terer i flyvefærdi.ge unger
(tabel 6). Resten går tit: klækkes
i.kke, er rådne, går i stykker,
fjernes (af predator?) m.v.
Ungerne er sædvanligvis venligt
sternte overfor hinanden, rnen

ANTAL HUNNER PR

HAN

r2345

ART

LOKALITET
SØ England

Rørlløg

bla

Kærnøg

24 1536-

81å

Kærhøg

4a-a

BIå

Kærhøg

51s83092

Tab

4

Rørh'øg

Tilfælde af polygami hos

5kæe
SV Skotland

NØ

Rørhøg

I

og

Skotland

orkney øerne, Skotland

B1å Kærhøg

r
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kannibalisne kan forekomme. Mistes
det første kuld æg, er kærhøgenc i
stand til at lægge et nyt med
reduceret antal æg,
Reden anbringes hovedsagli.gt

i åbent

en nyplantet nåleskov
kan bruges (Blå Kærhøg og Hedehøg).
Sædvanligvis anbringes reden enkeltvis, men i områder med stor bestandtæthed anbringes semikolonielt.
Redeterritoriets udstrækning er som
fø1ge heraf meget svingende, og

terræn,

men

i']:J

I.FSTAND

RAD

MELLEM

DEP

REDER

FCRSVAREJ

RøRHø1

50-300 n

BLÅ KÆRHøG

0,2-1,6

HEDEHøG

10-70

I00-3OC
KM

50-650
10-30

m

r"

r

m

Tab 5
Redeafstand og område omkring rede

grænserne er ikke vel-definerede.
Hos alle tre arter er det kun den
umiddelbare nærhed af reden, der
forsvares. 81å Kærhøg er den nest

der forsvares lor de 3

kærhøse

kan dog flyve længere væk og da ikke
længere end 5-6 km. B1å Kærhøg
bevæger sig j.kke længere væk end
3 km, Hedehøg op ti1 12 km. Hos de

aggresslve af de 3. Afstanden mellem
rederne (tabel 5) svinger fra 10 m
(neoenøg/ rlr r,b Km (bra Åærnøgr.
Toleransen over for nabopar er
stor, men ellers angribes alle
potentielle fjender.

to sidst nævnte er territorieråe
ikke altid sammenhængende med redeområdet.

Alle 3 kærhøge kan sameksistere og
er venligt stente overfor hinanden.
Føde-hugning sker sjældent, og hvis
så, er det som regel Rørhøg hannen
der snupper en bid mad fra hunnen
af 81å Kærhøg.

Sædvanligvis sker den første pardannelse i 3. eller 4' K (kalenderår) og falder sammen med den første
ynglesæson. Enkelte 2 K hunner forsøger at yngle, men for det meste
uden succes (Hedehøg).

deltager i yngelarbejdet
(redebygning, nadning af unger etc),
rnen det er hunnen, der tager det

Fourager5.ngsterritoriets størrelse
er forskelligt (bL.a. afhængig af
bærekapaciteten) og grænserne er
ikke vel-definerede. Rørhøgen flyver
sjældent længere væk end 2 km, og
territoriet
er som regel en forlængelse af redeterritoriet.
Den

ANKOMST

TIL

Begge køn

store Iæs. Hannens opgave er at
sørge for føde til den inkuberende
hun. Senere i yngleforløbet forlader
hunnen reden og dettager aktivt'i

OG I'NGER
AF
TLYVEINKUBATION FÆNDIGE

BEGYNDELSE

YNGLEOIITRÅDE LH{GDE

.

"

RøRHøG marts
BLÅ KÆRHøG

..
HEDEHøG

lbb

6

ult. marts
med.

maj

april-

ANTAL

IEG A

B

35-40

dage 4-6

3,O

2,29

pr maj

32-42

da$e 4-5

2,9A

I,5o

u1t. maj

34-40

dage 4-5

2,15

med.

april

3l-38

dage

29-31 dage

28-29 dage

Yngletider og dato for de 3 kærhøge. A = antal flyvefærdige unger pr. par
ned succes. B = antal flyvefærdige unger pr. territoriehfldende par.

RøRHøG
BLÅ

Ænder, Vandhøns' Hættemåge {unger), Fasan, Vandrotte'
mus (Microtus), Hare, Alm. Snog.

KÆRHøG Engpiber, Stær, Sanglærke, Løvsanger, Rørspurv,

ltus

(Microtus, Apodenus, Mycormys)' unger af Vildkanin

og

Hare.

HEDEHøG

Tabel

Toplærke, Sanglærke, Hedelærke, Vandrotte' Mus
(Microtus), Hanster, Frøer (Rana), Skrubtudse' Alm.
Snog og Hugorm.
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En oversigt over Kærhøgenes foretrukne fødeemner.

potentielle byttedyr. Mislykkes forsøget første gang, gentages det ikke.

fødesøgningen. Hos Hedehøg er Cer
dog eksempler på, at hannen var

eneforsørger i hele peri.oden.

Aflevering af bytte til hunnen kan
ske på flere måder:
Aflevering i luften foregår ved at
hunnen nærmer sig hannen neden fra.
Hannen lader da byttet falde, og
hunnen fanger det. Sjældent ser man
hunnen foretage en halv rotation og
tage byttet direkte fra hannens
fanger.

Forskelle i de 3 arters nedlagte
byttedyr er en afspejling af forskelle med hensyn til størrelse og
valg af fourageri.ngsbiotoper. Desuden er der sæsonbetonede variatj-oner. Byttedyr, der er nemme at
fange, vil være de foretrukne føde-

Efter bytteafleveri.ngen følger

pattedYr (specielt
fugte (adulte, rugende
hunner, unger, æg), ådsler, syge og
sårede dyr. Sjældent lndgår insekter,
padder og fisk. Tendens til at hunnen fanger større byttedyr end han-

hannen hunnen til

nen.

byttet i nærheden
af reden, hvor så hunnen henter det.
Sjældent lader han byttet falde På
Hannen kan stnide

redestedet.
reden.

tilbringer natten et stykke
fra reden, enten enkeltvis eller
flere samilen"{Hedehøg). Dj.sse overnatningasteder benyttes ofte som
spisested. Hunnen tilbringer natten
på reden eller i dens umiddelbare

Rørhøgz små

!nåi6e),

Hannen

nærhed.

FøDEEI,TNER

Kærhøgenes

jagtteknik er baseret

på

overrumpling og sJæIdent (5-lO gange
ud af lOO) Bes målrettet ftugt efter

Btå Kærhøg: unge og ganle sang;ugie og srå gnavere. Insekter,
padder fanges, men i utilstrække
lige mængder. Pattedyr andre end
gnavere er sjældent repræsenterede.
Den af kærhøgene der fanger de
hurtigste dyr (specielt hannen).
Egehøg: unge og gamle spurvefugle.
l9g, insekter, padder og slanger er
jævnligt repræsenterede og kan
lokalt set være dominerende fødeenner.
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RØRHØG.

Status i Arhus Amt 1976-82.

A.Janniche.
INDLEDNING

Baggrunden for en artikel om
Rørhøgens (Circus aeruginosus)

lokaliteterne.

yngte- og trækforhold i Århus amt
var et, i forhold til tidligere år,
meget stort mtal iagttagelser fra
forår og sommer i årene 1.979 og 1980'
Disse medførte interesse for at
undersøge specielt ynglebestandens
udviklins i årene L976-42.

Jeg er en lang række personer

Efterhånden som bearbejdelsen skred
frem, blev det klart, at en lang
række forhold omkring artens yngleog trækforekomster er uafklarede.
Artiklen stiller derfor en række
spørgsnåI, som kun kan besvares med
nogle meget intensive feltstudier af
artens adfærd på yngle- og træk-

Bjarke Huus Jensen (Mårslet), Hans
Erik Jørgensen (Svogerslev), Jørgen
Terp Laursen (Brabrand), Holger
Ni.elsen-carner (G1. Rye), Jean
Rasmusaen (Årtrus), John Rasmussen

megen

tak skyldig for værdifulde originaloptegnelser: Leif-Brauer (Skodsborg),
Ole Frederiksen (Åtsrode), Georg
culdvang (Skanderborg), Biørn
Holmskjold (Skivholme), Hans Henrik
Høj (Skanderborg), Søren Høiager
(Mundelstrup), Erik Hørning (Århus),

(Randers), Rovfuglegruppen (DOF)'
Ebbe

Teibel (odder) og

Mogena

Wedel-Heinen ( Tranebjerg)

.

lg3ol tgsot LgTr-741 rgz62 tgzz2 tgze2 tgzg3 rg8o3 rgar3
HeIe landet c.30 c.2O0

133

oo

Nordjylland

55
L2
II
L28
36 45
18 14
13 Ll
39 53
54

Viborg
Ringkøbing
Vej 1e
Ri.be

Sdr Jylland'
ryn
Vestsjælland
Storstrøm
Nord6jælland
Bornholm

oo

Århus

e2

Århus, revid

5-6

1982

rbb

ro/
L4

308

336

411

6

10

rgez3

13
418
17
22
522
2L
L2
233
413
L3 13
46 7L
75 77
18 36
51 64
13 2A 36 57
67 A2 85 110
4L7182319
oo110
415151516

430
6

I6
2T

18
89
83
37
L2L

4-5 I2-t3 1l-13 IO-11 lO-13

8

i Dannark 1930-82. Tallene angiver antal Jmglepar. I: Dybbro,l976
(omkri.ng I93O, I95orerne og Atlasperioden 1971-74). 2: Bomholt & Jensen,

Rørhøg

L979 og 3: Jørgensen,

1983.
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1976

1977

1978 1979 1980 1981

Par i Århus amt

5-6

4-5

4-s 12-l-3 1l-13 lo-ll

Par, faatlandet
Par, fastlandet i %

I-2
20

0-1

l-2
25

Par, øerne
Par, Samsø
Par, øerne i

%

Tab 9
Spredning

Røfnøg

af

44
44
80

O

100

1982

lO-13

8-9
67

5-7
45

5-6
50

6-8

34654-5
34643-4
75
33

55

50

40

60

i Århus amt l-976-82. Tallene angiver antal par.

Tallene er efter tabel-

I',IATERIALE

Materialet t!.1 denne artikel er bl.a
søgt ti.lvejebragt gennem opfordringer i 'rsøravnen 2/8I't og "Lokalrapporten for Århus amt l98o'r samt
Yngleiagttagelser
Oplysninger om ynglende Rørhøg for
årene 1979-81 er indsamlet via

antets rrRegistrering af fuglelokaliteter" til Rovfuglegruppens
landsdækkende inventeringer. Materiale fra før 1979 er hovedsagelig
stillet tit min rådighed af Rovfuglegruppen.
Da jeg selv, og også andre ornito-

Ioger, kom i tvi-vl om sikkerheden af
nogle Jmgleiagttagelser vi havde
gjort i 1979 og 1980, bestuttede jeg
i forbindelse med lg82-indsamlingen
at indhente supplerende oplysninger
for tidligere års yngleforekomster.
Dette bragte nogle tidli^gere ukendte
par fren, mens andre måtte opgives.
Trækiagttagelser

l.laterialet on artena trækforhold er
næsten udelukkende hentet fra
"Lokalrapporterne for Århus amt 1976
-82il og (Laursen, 1979). Dog har
Erik Hørning indeamlet trækobservationer fra Nordøstdjurslæd.

Ornitologiske indsanlinger
I forbindelse med indsarnlinger af
ornitologisk materiale, må det
nævnes, at disse sjældent følges op
af amtets ornitologer. Ganske vist
er indrapporteringerne til de årlige lokalrapporter neget omfattende, men alligevel mangler
værdifulde oplysninger i. flere
tilfælde.
En anden erfaring jeg ha.r gjort
er, at et materiale aldrig må

bygge på 2.håndsoplysninger, da

disse i dette nateri.ale alle blev
nisforstået. Optysninger skal komme
direkte fra observatøren eller helt
udelades.

Litteraturstudier
Der

er ikke foretaget særlig i.ndfor-

gående J.itteraturstudier i
bindelse med denne artikel.
YNGLEFORHOLD

Ynglebestanden

fren til

1976

Trods kraftige gvingninger i den
danske bestand i dette århundrede

(tabel8l),

må

det anses for muligt,

Figur 3 (t.v.):

Udbredelse af Rørtrøg i Århus ant 1926-82. .=regelmæssig (årlig)
e=uregelnæssig (ikke årlig) ynglepar, o=sommergæst.

ynglepar

Figur 4 (t.h.):Rørhøgens trækvej gennem Århus amt. ? angiver mulige og formodede
trækruter. Stednavne i O angiver fornodet bestemnelsessted. Søjlerne
viser det samlede træk på lokaliteterne 1976-A2. Den sorte søjlå
viser alene trækket i 1976'
at Rørnøgen gennem de sidste 10O år
har ynglet"inden for grænsen af det
nuværende Arhus ant. Fra 1880rerne
og frem til 1964 antyder en række
tllri
spredte oplysninger, at arten må
betragtes som fast ynglefugl ved
@ C'r.u!...uc,æ.u.
Brabrand Sø. 0m arten har ynglet på
fastlandet i perioden 1965-76 er
ikke nærmere undersøgt. Hvornår
Sl r.o-ro
arten koloniserede sig på Samsø
'\^"
r':o
vides heller i.kke, nen fra begSrnI
delsen af 1970'erne (Attasperioden
L97I-74) findes den som lrnglefugl.
Muligheden for Jmgleforekomster
længere tilbage i tiden er til
stede,

Bestandsudviklingen 1976-82 og
bestandsregulerende faktorer

Figur

5

Udbredelsen

af

Rørhøg

i

Danmark 1979-

81. Tallene angiver antal ynglepar.

(efter Jørgensen et al' 1982). Optrukken linie viser normalisoterner

for juli 1931-60 (temp i Co).
Stiplet linie viser normalisohyeter
for juli l93t-60 (nedbør i mrn)
(efter Danmarks Natur bd. 3)

Tabel 8 er en Sammenstilling af
bestandsudviklingen hos Rørhøg i
perioden 1930-82. Oplysningerne fra
Århus amt er ikke revideret i denne

tabel.

Den danske bestand af Rørhøg har
siden begJmdelsen af lg70'erne været

i konstant fremgang, og synes

endnu
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f rgur b
Rørhøgens

træk i Århus amt, 1976-82 fordelt på s-dagesperloder. IncL.

sonmerfund

fra Kysing Fjord. Excl, 30 udaterede fugle fra Hjelm'

ikke at have nået et stabilt niveau

et aI., 1982). I tabel 8
der er en revision af Ynglebestanden i Århus ant, ses et andet
billede. Bestanden ligger på 4-6 par
i 1976-78, nen udvikLer sig i lighed
(Jørgensen

med

den øvrige danske bestand med en

eksplosionsagtig fremgang i 1979.

De følgende år, l98O-82, ligger
bestanden fortsat på lg7g-niveauet.

Bestandsudviklingen

i Århus amt er

stagneret trods fortsat stigning i
den dånske bestand som helhed. Der

at være en række
resulerende faktorer for artens
udiredelse i Århus amt. Disse faktorer menes allerede at Påvirke
bestanden i 1980. Årsagerne til
stagnationen i bestanden kan dog
næppe helt forklares' men følger^e
må forventes at 8Pi11e en rolle:

eynes således

udgør nordvestgrænsen af
artens yngleområde, og den er aldrig
Danmark

truffet ynglende i Norge. Man må
forvente, at bestanden aftager i
tæthed jo langere nan når grænserne
for yngleonrådet, Af figur I frengår
det, at artens bestandstæthed i
Dannark aftager fra sydøst mod nordvest.

B. Klima:

A. Geo{rafisk udbredelse:

Rørhøgen

meste

af

Sydengland over det
Europa til Sydskandinavien

og videre gennem Sydsiblrien og det
centrale Asien til lrlanchuriet og
Sakhalin, nod syd til Nordvestafrika'
Lilleasien, Iran og Afghanistan.

Sonmertemperaturen og
er de væsentJ-i.gste

sommernedbøren

klimatiske påvirkninger, der

kan

have indflydelse på Rørhøgens Jmgle-

forekomst. På fi.gur 5 der viser
artens udbredelse 1 1979-8I og

normalisotenner og normalisohyeter
for juli i perioden 193O-61, fås en

ret nøje

overenaatemmelse nellem de
tætteste beetande' stigende tempe-

raturer og ni.ndre nedbør.

Sammen-

lignes figurerne J og 5 sant tabel

ees det,

er uaurCat fra

1976.

for

at artens udbredelse

9

inden

Århue amt også sJmes påvirket

de klimatiske forhold. 80-90% af

af

parene findes øst og nord for 16,5

Co-isotermen. Hvad der er af atørre
betydning er utvivlBomt nedbøren.
60-80% af parrene er udbredt øst for

T0nm-isohyeten.

5O-80%

af

pamene

19

findes endda udbredt inden for 6onmisohyeten, dog således at %-fordelingen er aftaget ned kolonisationen af områderne på fasttandet.
C. Ynglebiotop: Artens foretrukne

habitat er

vådområder med sanmen-

rørskovsareal-er. I Ve6t- og
Nordvestjylland findes landets
største rørsunparealer. Den lave
tæthed må dels ses i forbindelse med,
hængende

at

Danmark udgør nordvestgrænsen

artens yngleområde, dels

tisk betinget. Derinod

som

af

klima-

menes føde-

grundlaget at være"til stede i disse
dele af landet. I Arhus amt findes
også nogle sammenhængende rørsumparealer onkring det nidjyske søhøjLand og omkring Randers Fjord,
Sannentigner man disse onråder med
artens udbredelse på figur 3 ses

det, at

Rørhøgen

er

uregelmæssig
De manglende

ynglefugl disse steder.

forekomster kan igen skyldes klimatiske påvirkninger, men er nok mere
en følge af de ret store for-

styrrelser i disse områder. For
Randers Fjord gæIder det dog, at
området er meget ekstensivt undersøgt. De fleste par i Arhus amt
findes i vådområder med forholdsviE
snå rørsumparealer. To af ynglelokaliteterne er skovsøer med rør-

sump, mens en enkelt

lokalitet er

"kulturonråde".

D. Fourageringsområder: På flere
ynglelokaliteter er det konstateret,

at disse i.kke kan

ernære

et

Rørhøge-

par. Dette skal nok ses i for-

med valget af de små yngle;
lokaliteter, der ikke rummer større
bestande af småpattedyr og vandfugle
(sidstnæmtes yargef.), som er aftens

bindelse

hovedføde. For parrene ved skovsøerne er det naturligt, at de må
søge bort.for at fouragere, da arten
er tilpasset livet i et åbent miljø.
Noget tyder på, at det østjyske
tandskab efterhånden er så intensiv

udnyttet, at fuglene

må

opretholde

store fourageringsområder. Størrel-

sen af disee er behandlet senere,
under afanittet'rJmglefuglenes
bevægelser'r, nen der kræves dog
nærmere undersøgelser for at fast-

slå

den nøjagtige afgrænsning ned

sikkerhed.

?6
Figur 7

77

?8

79

8o

et

?2

forårstræk i Arhus amt 1976-82. .=ynglepar (venstre y-akse), o=forårstræk
(højre y-akse). Incl. 3O udaterede
fugle fra Hjeln 1976
Rørhøgenes ynglebestand og

E, Ynglesucces: I I tilfælde kendes

ynglesuccesen i Arhus ant, men det

generelle indtryk hos enkelte observatører er, at arten har en meget ,
lav reproduktionsevne. Undtagelsen
er Samsø, hvor der for 4 par kendes
henholdsvis 2, 3, 4 og 4 flYvedygtige unger. Fra Tunøkendes I par
med I unge, og fra fastlandet 3 Par
alle med hver I unge. Grundlaget for
en vurdering af forskellen mellem
Sarnsø (øerne) og fastlandet er veI
Ind til nærmere undersøgelser
lille.
gennemføres, vil en rimelig antagelse nok bygge på, at ynglesuccesen på Samsø begunstiges af
højere temperatur og særligt nindre
nedbør i ungeperioden. Et stort
fødegrundlag, bt.a. i Stavns Fjordområdet, må også forventes at være
af betydning. Endelig er forstyrrelser på ynglelokaliteterne lkke
noget problen. om årsagerne til en
række ustadige yngleforekonster på
fastlandet skal søges i manglende
Jmglesucces vides ikke, men forekommer som nulighed. I England er :.:
det konstateret, at forhol.dsvis
fLere par af Musvåge (Buteo buteo),
Rød Glente (Milvus milvus) og

BEMÆRKNING

LOXALITET

Bratti.ngborg Gods,

L976-79

Samsø

1980
1981
1982

Tranemose, Samsø
Mose

v.

Torup,

Samsø

1976-81

4
3
L-Z

o

I par m. 2 juv.

1982

t

4 juv

L976-77

I

L977,

1978

o

4 juv.

r979-80

1

1981-82

o

Kragenose, Samsø

1976-82

1

I par set 1982
3 Juv. i 1983

Tunø

I976-80
1981-82

I

I juv. i

1976-81

0

GyJ"Iing

Næs

Mo6sø

t 982

v

t976-74

L?

1979

1982

Han og hun 6et

Parringsflugt og redebygning

r980-82

T?

Juv. ses hvert år,
sandsynligvis fra

rnen.

anden

ynglelokalitet
Sorte

1980

o
o

1981-82

o

L976-74

o

1979

1976-79

Sø

Skanderborg sø

Tlatligere angivet I Par
Jmglende. Sandsynligvis
fra Skanderborg Sø.

L?

I

Ynglested be8øgt

1980-8r
1982

o

Dårligt beeøgt,
næppe

Solbjerg

r976-8r
I982

o
o

Astrup lloae

L976-74
1979-80

o
o

Brabrand

1976

Sø

1979

Lading

Sø

Skanderborg Sø.

Paningeflugt og redebygning. Pr. Juni for2-3

1980-82

I

1976-81

o

1982

o

TabeL IO

yngletokaliteter i Århus ant.

paret,

noatævne.

2 par rinelig. Polygani,
I han og 2 hunner. 1 Juv.
1982,

I

Juv.

t{an og hun set ud€n Yngleadfærd

Yørl)øgen6

men

I paf

Evinder

1977-74

gang

Tidllgere angivet I par.
llen Bandaynllgvis parret

fra

Sø

I

AR

LOKALITET

Kær

1976-80
198r-82
Skaføgård
1976-79
1980-81
,
TgA2
Auning Kær
1976-80
1981
1982
Stubbe Sø
L976-7A
L979
1980
1981
1982
Mose mellem Ålsrode fg76-78
og Stubbe Sø
L979
Mørke

1980-82
|976-79

Ålsrode

1979
1980-82

PAR

O

BEIiÆRKNING

Dårligt

rmder8øgt

1

O?
r
2
O
O
2

Næppe

undersøgt

Parringsflugt
Dårl1gt under8øgt
7.6, 2 brune set

L brunsetZgar.tge

O

I

0?

O
O
O

Oversonrende par

lbrunset
I par fejlagtigt

givet

0

an-

Ioversonrendesub-

adult

han

0

O

l.par fejlagtigt

an-

gJ'ver
0

O

Oversornrende

fugle i

1981 og 1982

Ranten-

Søer

Dystrup

1976-7A
1979
1980-81

0

1982

o
O

Kare Holm, Randers L976-79

1980
'
Kongslund

Randers

ved

1981
1982
f976-81
1982

t
0?

1 par ses 18.5. 1 juv.
ses 29'8'

Lokaliteten dårligt
undersøgt

L?

Han og hun

set foura-

gerende 15.6.
O?

0
O

I

Par udviser lmgleadfærd.
Forsvi.nder pga for-

qtyrrelser

Bjerregrav Mose

'
Sødring Kær

Ikke stedfæstede par

1976-77
l97A-A2
Lg76-7A
1979
l98O
I98I

O

1982,

3 juv.

Han og hun

sbt

2O.7.

O?

1982

0

L979

I

1980

I juv.
Dårligt besøgt

I
O
I
L

I

'

Skanderborg Sø
Moae

Skanderborg Sø
Mose

-

Astrup

-

Astrup
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turistprojekt, hvor der arrangeredes ture rundt i det formodede
yngleområde. Observationerne af
de ontalte forhold er dog ikke
dokumenteret nok til en helt

sikker påvlsning af forstyrrelser,
som årsag ti1 parrenes forsvinden
eller manglende yns,lesucces.

Ynglefuglenes bevægelser

\

S'-r

Spurvehøg (Accipiter nisus) skifter

redested det følgende år, hvis et
yngleforsøg har slået fejl end ved
succes (Newton, 1979). Arterne har
dog så forskel]i.g levevis, at
sammenligning ikke er uniddelbar
ti 1råde1 ig.

F. Forstyrrelser: På en række af de
bedst egnede yngl€lokaliteter synes
der at være forhold, der er generende for artens tilstedeværelse.
omkring søhøjlandet findes således
en række egnede ynglelokaliteter'
der burde have et Rørhøgepar. SøhøjLandet er dog et intensivt udnyttet rekreativt ornråde med neget
stærk trafik på søer og vand]øb i
sonmermånederne. For Randers Fjord
gælder det samme. Ynglebiotoperne er
tilstede, men fjordområdet udnyttes
dels rekreativt, dels foregår der en
vis erhvervsrettet trafik mod
Randers.

I tre tilfælde synes der at være
en påvisning af, at menneskelige

forstyrrelser har bortjaget Rørhøgen.
To tilfæIde fra Brabrand Sø, hvor
det ene var i forbindelse med et
stort rostævne i de første dage af
juni. Det andet var i forbindelse
med færdse1 lige op ad den rørskov,
hvor fuglene havde anlagt reden.
Den sidste, fra Kongslund ved
Randers, er i forbindelse med et

For ynglebestanden på fastlandet
har der vist slg problemer med at
fastslå, på hvilken lokalltet
Rørhøgen yngler. Der foreligger
nemlig iagttagelser fra en række
hvorfra
nærliggende lokaliteter'
man flere steder angav sikre ynglepar. Ved revisionen i 1982 blev
forholdene søgt klarlagt, så nan fik
yngleparrenes placering fastslået
samt et bil-lede af de mulige bevægelser, som ynglefuglene foretager.
I tabel fo, der er en gennengang af
ynglelokaliteterne, er en række af
problemerne nævnt. Tabelll er en
opstilling af afstandene mell.em de
lokaliteter på hvilke ynglefuglene
menes at optræde.
iagttagelser fra nærliggende områder tyder på ret store

De mange

fourageringsbevægelser' Bevægelserne
synes at kunne nå helt oP På zO kn.
fra ynglestedet, mens afstande på op
tit 1O km. må regnes for normalt
maksirnum,

område AF (tabelll) er det tydeligste eksempel-. Iagttagelser fra

1979-80 giver efter revision anledning til at tro, det kun dreier sig
on et ynglepar, trods tidligere angivelser af tre forskellige par.
Det synes endvidere muligt' at der
kan foregå bevægelser mellem Mossø

og Skanderborg-ornrådet, måske også

over tll Astrup Mose i øst. Endvidere har Henning Lykke Larsen
antydet, at de seneste års sonmeriagttagelser fra Kysing Fjord må
dreje sig om ynglefugle. Det mest
rinelige vil således nok være en
formodning af, at Kysing-fuglene
kommer fra Skanderborg-området, da
barrieren mellem Astrup Mose og
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Forholdene, der berører yngleparrenes bevægelser, er helt util-

Odder Ådal er nindre end bamieren
nellem Brabrand sø og Kysing Fjord.
Forholdet omkring Kysi.ng-fuglene er
endnu

strækkelig undersøgt, og indtil

bedre undersøgelser foreligger,

uklart.

GK (tabel-ll) angiver et område, hvor
bestandens størrelse kendes med ret
stor sikkerhed. For området angives
for årene 1980-82 henholdsvis l, 2
og 3 par. Tallene synes at holde.
Der kan dog være tvivl om det tredie

Ynglefuglenes indvandringsrute

par i 1982. I tabellonævnes, at I
par fra Skaføgård muligvis har
ynglet i Thorsager Mo6e. Det kan
måske dreje sig on paFet fra Mørke

Indvandringen, eller spredningen,
til Århus amt synes at foregå over
til Samsø. Hidtil har der dog bJ.andt
ornitologer været delte meninger om
dette er tilfældet (se også afsnittet "forårstrækket 1976-82" ).
Der menes at være ret stor sandsynlighed for, at indvandringen er sket
via Samsø. Samnenholdes figurerne 3,
4, 5 samt tabel 9 mener ieg, at
føIgende kan ligge tj-1 grund for an-

Kær/Hornslet Mose. Der regnes dog
med 3
1982.

bør

til forsigtighed
ved behandl-ingen af Rørhøgens yngleforekomster i Århus amt.

nærværende mane

forskellige par for området i

område L0 (tabeLIll synes at vj-se
grænserne for et somrnerområde for
l-2.ikke ynglende fugle. 0n RantenDystrup Sø indgår i somneronrådet

vides ikke. Visse år yngler arten
dog j-ndenfor dette onråde.

tagelsen:

- at ynglebestæden på Smsø før
1979 udgjorde 75-LOo% af den samlede bestand, og efter 1979 stadig
udgør ca. 50% af bestanden (tabel
9).

For de øvrige lokaliteter gælder' at
det er deres isolerede beliggenhed'
der fjerner tvivl om dobbeltregistreringer.

Område AF

A Kysing Fjord
B Mossø
C

A

2L
18
15
9

Sorte Sø

D Skanderborg Sø

ESolbjergSø
F Astrup Mose
område

B

4
2
8

C

O
5

D

4

7 15 10 I

E

2

F

GK

G Hornslet !.'lose
H Mørke Kær

I Thorsager Mose
Jskaføgårdsø
K Aunins

Kær

c

I
8
6

H

6
4

I
3 J
73K

område L0

L Stubbe Sø
n.f. Stubbe Sø
NÅlsrode

M Mose

Søer

-

-

naR I1

Afstanden nellen visse yngle- og fourageringsområder hos Rørhøg
arnt. Afstanden i km er den mindst mulige mellem områderne.

-

L

5
13

M

a

N

- 19 18 18
i

Århus

0
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Arhus amt
Nuværende bestand (1980-82)

Fornodet største bestand
Bestandsregulerende faktorer

A.
B.
C.
D.
E.
'j'r,:

4-6

5-8

I4

9

+

+
+
+

:

Klima

Ynglebiotop
Fourageringsområde

+
+

Forstyrrelser

+

Ynglesucces

12

+

af Rørhøg i Århus amt efter I9g2. I = gunstig
+ = ugunstig for arten. - = ingen vurdering. Tallene angiver

Den formodede udbredelse

for arten,
antal par.

j- den dmske bestand, der har fortsat fremgangen, stagnerede amtets
ynglebestand ret hurtigt. De
populationsregulerende forhold' eom
tidligere er otntalt' kan have indftydelse på hinanden, og i tabel 12
er der givet et skøn over, hvordan
de kunne forvente at påvirke udviklingen i bestanden' På baggrund af
den opstilling formoates Århus ant at
kunne nå en bestand på z3 Par. De
negative faktorers indflydelse på
bestanden synes dog at gøre 14 - tB
par til et mere realistisk skøn.

- at der mellem Vejle og Horsens
ikke er nogen bestand, altså en
barriere, og det således kan dreie
sig om en nordvestlig. forskydning
af rroverskuddetrr fra de tæt besatte områder i sydøst-Danmark

(f:-cur

5) .

- at etableringen i Århue atnt hovedsagelig er sket i onråder, der må
fornodee at ligge på, eller tæt
ved, artens trækrute(r) gennem
amtet (fign:r 3 & 4).

TRÆI(FORHOLD

Ynglebestandens fremtid

I beg;mdelsen af l980-erne er Jmgle-

Forårstrækket 1976-82

13 par. Sammenlignet med udviklingen

Forårstrækket er det mest i.nteres-

bestanden i Århus amt på mellem l0 -

FonÅR

Ån

L976
L977
1978
1979
i980
1981
1982
x
TAB

1]

Antal-

4/4-30/5
23/4-3/6

2a

Al4-L7/5

3/4-L9/5

10
11
19

29/3-t/6

30

29/3-3L/5

25

Antal

22/6-?5/7 3
22/7-23/7 I
0

23

o

2/6-rA/6

3
2

rs/6

L9/3-5/6
3/4-2A/5

EFTERÅR

SOMMER

Periode

ikke medtaget

Arevariationer hos trakkende

Rørhøg

i

Periode Antal

r5/8-ra/9
16/8-5/9
LJ/ V1L/

LL

L4/8-22/9
20/a-v/9
LL/8-2A/9
Il

6

6
I
9

5
L7
18

L4/A-4/rO 9-10

Århus arnt 1976-A2

Æ
sante, da der i forbindelse

med de

trækobservationder, der foretagee

enkelte eteder i amtet, bliver
nulighed for at følge artens træk-

rute.

Desværre

har aktivlteterne

på trækstederne, bort set fra
Strand, været ueystema-

Moesgård

tiske I he!.e perioden. FøIgende er
en kort oversigt over aktiviteterne

på kendte og formodede træksteder:
På Samsø

er der ikke foretaget træk-

observationer

Ved Moesgård Strand

har der

gennem

perioden været en god og ensartet

ca. 4O-5O årIige
i tiden I. narts - 31. maj.

dækning rned

I tabel 13 ses årsvariationerne for
trækket, og i figur 7 er disse vari-

atj-oner sammenlignet med Jmglebestandens udvikling. Der synes ikke
at være nogen tydelig sammenhæng
rnellern ynglebeetand og

helt klart fra

samnenfaldende udsving, rnens for-

holdet mellem antal Jmglepar

og

Variatio-

at skaffe

Moesgård Strand og

Nordøstdjursland tilbage

disse opstillet i tabel

til

1970 er

l-4.

Sarnsø, og

Sonneriagttagelser

som konmer til
Hjelm om eftermiddagen ses dog
trække mod fastlandet.

Der er kun

For at få et sikkert kendskab til

en oversigt

kræves dog anderledes grundige og

samtidige observationer på trækstederne.

Figur 6 vi6er Rørhøgens forekonst på
s-dagsperioder. Under forårstrækket

ret hurtlgt en top pr./ned.

Fra rned. maj falder antallet af

få iagttagelser af over-

Bomrende, ikke Jmglende fugle fra
Århus amt. .IagttageLaerne findes i

Rørhøgens trækveje gennen Århue amt

maj.

hurtigt, og de
få fugle ult. maj/pr. iuni glider
over i situationen med "sommergæsterne" i tiden pr. juni-ult. iuli.
Forårstrækket for Århus ant er identisk med det billede, som kendes fra
fugle

meget uens.

nerne i forårstrækket må i særdeleshed skyldes rde herskende klimatiske
fcrhold i artens trækperiode.

træktal fra

Sjelland?). Fugle,

trækkende

er

Da det har været muligt

passerer Hje1n med retning ud over
det åbne hav (Anholt-Sverige? eller

ses

forårstræk,

trods det, at kurverne viser nogle

besøg

0m Hjelm har Kjeld Hansen givet
føIgende oplysninger : Rørhøgene

konner

alderagrupper med'

det foreliggende materiale.

trækgæster

.

eller

rnellem køn

dog

trækket ved ttloesgård strand (Laursen
1980). Det er ikke muligt at give et

billede af eventuelle trækforskelle

i tabel B. net er iagttagelser af enlige, hypplgt subaduLte harmer, der
omkring.

strejfer

noget

Efterårstræk

Efterårstrækket vedrører fornentlig

arntets egne ynglefugle, ligesom det
kan være muligt at trækgæster fra
nord og vest for liggende amter
(NordjyLland, Vlborg og Ringkøbing)
passrerer hen over Århus amt. overvejende må det dog være ynglefuglene og deree unger fra antetr som
langsornt trækker bort, og det er da
et spørgsmål, om der så er tale on

et egentligt

træk.

70 7t 72 73 74 75 76 77 7A 79 80 81 82
19
801
2L5 o463
Moesgård Strand 0 fl
Nø-Djursland 3 0 031
o7
oo41
015
Tabel 14
Forårstrækket

af

Rørhøg ved tloesgård Strand og Nø-Djursland I97O-A2.

icr'1fl.et af træKket stræi(kef itg i'rii
.iF cvnoeisen aI' aucus'- tr i .: i utninge.
:i s€r.tenber, men 5 sene t'und for'-.,r'.:s: :illeCet noge t. Kulmin3ttonen
:Jlce. I anoerr halvde] af august,
':: endnu ned et stort træk til
arcten arl seprcnb€t, hvorefter
:ui'i.e:t hurtrgr er trukhet bort. De
5 sere rg isolerede forekomster er:
't:r
r/11 tqTr\ ,t/ti ta?n
i-',. l: 19t,2 ag 4/!I 1982, alle 1.
l('rstregtonen på Sydd-iursland er helt
udæk|:3t På H-'telm

blev der tll og ned 1976
d.evet fuglestationsvirksomhe.l.
På Nordøstdjursland, nærmere bestemt
Fornæs og Gjerrild, foretages år1igt
enkelte trækobservationer.
Fra Anholt- kun iagttagelser i fcrbi-ndelse med mere "ti.lfæIdige,' besøg

r;å øen.

Hovedtrækket, som er vist på figur 3
kan tænkes at starte oå Fyns Hoved,
passere over det sydlj-ge Kattegat og
trække ind over Sarnsøs sydkyst
nel-lem Vesborg og Lushage, Fuglene

fortsætter op over øen, og når de
når Mårup Skov er der to forskellige
trækveje at vælge imellem (jvf.
andre iagttagelser af forårstrækkende fugle meddelt af Leif Brauer).
t)ver Mårup Skov drejer nogle mod
Sansøs vestkvst og foretager udtræk
ved Måruo Havn, Herefter passerer
dlsse fugl-e Tunø og trækker j.nd på

BLA KÆRHØG.
i'lensigten med det efterfølgende er
ior': at. belyse nogle af de forhold,
t.e! eør si,g gæidende på lokalt plan.
'-:e:rnemgangen bygger på 283 i.nd-

raoporterede.observationer ti1 div.
rapporter (1973-82) samt personlige
oplysninger. I tabellen er observa--ionerne fordelt på de enkelte år,
sant underopdelt i perioderne vinter
rorar og efterår, Sidstnævnte opdeling er baseret på fig lo , hvor

Jyllands kyst mellem Saksild

og

i.'loesgård STrand. Sj-dstnævnte sted

overflyves med en nordlig, sjæIdnere
nordvestlig trækretning ( Laursen,
1980). lle andre fugle, som yæl.ger at
passere hen over Mårup Skov i nordlig retning, når Issehoved. Herfra
kan de se irele Syddjursland og
Hjelm.

kan sti1le nogle spørgsmåI, som
f.eks, : Fortsætter "l"toesgårdfugJ.ene"
i nordlig retning til bunden af Kalø
Vi-g? - og hvordan spredes de her?
Trækker'rlssehoved-fuglenerr via
Man

Helgenæs-Ebeltofthalvøen

op langs

Djurslands kyst til- Fornæs? - eller
trækker de direkte til Hjelm? Foregår der-et lndlandstræk af Rørhøg
gennem Århus amt? o.s.v.
To konkrete tilfæIde kan belyse visse
trækforhold:
8. maj 1,976: 2 Rørhøge ved Kysj-ng
Fjord og 8 trækkende ved Moesgård
Strand. Efter al sandsynlighed er 2
af de 8 fugle ved Moesgård gengangere fra Kysing Fjord. Havde vi

kendt de nærmere omstændigheder ved
observationerne, kunne vi have antaget følgende: 6 Rørhøge indtrækkende på kysten mellem Kysing
Næs og Moesgård Strand. Trækket har
passeret det sydlige Sansø og Tunø.
2 Rør'høge tiltrækkende fra syd (over
Horsens Fjord?) eller indtrækkende
på kysten mellem Saksj.Ld og Kysing
Næs (over Syd-Sarnsø og Tunø?).

Status i Århus Amt 1973-82.
det totale antal iagttagelser er
fordelt på S-dages perioder.
roræ
*"a
foregår fra med. marts til
naj, med tydelig kulnination først i
april (figlo). Sædvanligvis ankommer
hilnerne først til ynglepladserne,
hvorfor man kunne forvente et tidsmæssigt tidligere træk af hanner. Ud
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Figur

Figur I
Forårstrækket

af

B1å Kerhøg L973-a2.

9

Efterårs- (o) og vinteriagttagelser
(o) af 81å Kærhøg, f973-A2.

Kærhøgs træk i perioden 1973-82 fordelt på S-dagesperloder. øverat
til høJre er fordellngen- af kønEbestemte fqle i samme perlode fordelt

Figur 1O 81å

på S-dagesperioder.
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ara det forhåndenværende material.e
( ]l? kønsbestemte forårsiagttagelser) ser det ikke ud til at en sådan forskydning gør sig gældende
(figlo). Om foråret ses der I
gennemsnit l-5-16 B1å Kærhøge hvert
år. (tabel l5).
Under forårstrækket ses arten hoved-

sagelig ved kystnære lokaliteter
(fig8 ), hvilket er i overensstemnelse med artens foretrukne biotoper.
De faktiske forhold kan imidlertid
være maskeret af observatørernes
aktivitet på disse lokaliteter, idet
det ofte er gode træksteder. Således
er det sandsynligvis dette forhold,
der bevirker det ringe antal indIandsobservationer (7-11 ud af 151
iagttagelBer ) .
På grund

af mangeLfulde oplysninger
trækretninger er det svært at
få et fuldstændigt overblik over
artens trækrute. På basis af materi-alet er det dog muligt at trække
visse retningslinier.

om

Således passerer fuglene ad 3 Pri-

trækveje: via Samsø til
Djursland, langs fastlandets kyster
og endeLig indlands. Sidstnævnte vil
ikke yderligere blive berørt' da
BIå Kærhøg er bredfrontstrækker'
hvil-ket kombineret med tidligere
nævnte forhold gør det vanskeligt på
nuværende tidspunkt at drage nogle
fornuftige konklusioner.
mære

For førstnævnte rute er der oplysninger fra Helgenæs og Hjelm om et
indtræk fra Samsø. Fra sidstnævnte

fortsætter fuglene i nordlig retning
nod Djursland,
Ved Moesgård ankommer

fugtene fra

Sv

og fortsætter : nordlig retning
(Laursen). Hvorvidt fuglene holder
denne retning, eller de senere bøier

al' for at fØlge Djurslands kyster,
er uafklaret, Men det store antal
observationer fra området FornæsGjerrild, konbineret med de til-svarende få fra Mariager Fjord,
tyder imidlertid på, at hovedparten
af de fugle, der følger fastlandets
kyst til Moesgård, slår om i østlig
trækretnj-ng, efter at have passeret
Moesgård.

Fra onrådet Fornæs-Gjerrild foregår
der et koncentreret udtræk i Nøretning, mod Anholt, videre til
Sverige. Fra Gjerrild foreligger
oplysning om 18 trækretninger, der
alle på nær 2 (vestllg) falder inden
for nord til øst.
i materialet ser det ud
til, at de fugte (hovedParten) der
hvert forår ses i amtet, trækker ttd
fra Fornæs-Gjerrild' til Sverige'
via Anholt. De fugle, der hvert år

Med baggrund

ses ved Skagen, må såIedes føIge

indlandsruten eller Jyllands vestkyst.
Efterårstrækket
Trækket sker i perioden fra Pr.
sept.-med. nov., med en bred kulmi-

nation ned. okt. - pr. nov. (fig lo
Fuglene trækker mod sYd over en
længere ti.dsperiode end on foråret.

)

1973 1974 1975 1976 L977 1978 1979 1980 1981. 1982 Total
Vinter

!oræ

I

l

5

1n

t;l terar

5

1

t.a*
Tabel

3424
2'157LL
4L4226

L7

9331147

I9

I
I

J/VJ3
46
L7
19
5

l9
15.

-92

72

43

2a3

25

15

Btå Kærhøg iagttagelser irg73-A2 fordelt på forår, efterår og vi.nter
(inddeling foretages ud fra figur 1O).
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Trækdriften i de to perioder er da
også forskellige, Således er det den
stadigt stigende koncentration af
kønshormon (øges bI.a. med tiltagende dagslængde, stigende temperatur etc), der betinger forårets
trækdrift. Fuglene har travlt med at
konme til ynglepladserne, derfor en
tydelig kulmination. Om efteråret er
ynglesæsonen overstået, og det sydgående træk betinges bl.a, af udbuddet af fødeember, vejrforhold
etc.
Akkurat som under forårstrækket ses
fuglene hovedsagelig ved de kystnære

lokal-iteter (fig 9 ), Igen er der

nul.ighed for at de faktiske forhold
er slørede, jævnfør forårstrækket.
Der ses flere fugle I området
Randers Fjord - Mariager Fjord, men
generelt ses der i perioden færre

fugle end i foråret. Efterår; 92
iagttagelser (taU tf 1. En kort
gennemlæsning af lokalrapporter m.n:
fra det østlige Dannark viser, at
der ses adskillige flere Blå Kærhøg
der. Dette stemner godt overens ned
Falsterbos status som efterårstræksted. De fugle, vi ser her j. amtet,
må således komme fra det nordlige
Jylland, e1ler fra Sverige via
Anholt (der foreligger en observation af en indtrækkende 81å
Kærhøg fra Fornæs). Artens efterårstræk nå således i forhold til forårets ligge mere østlig.

FoRÅR

(n=156):

6Q%

brune,

17%

(n=92):
hanner og 6% usp. Man
skal huske på, at der i gennemsnit

hanner og 23% usp.
86%

brune,

EFTERÅR

8%

pr antal ynglende par kommer 3 brune
fugle på vingerne.

Vintergæst

status må med baggrund i
materialet betegnes som meget
sjælden (3,5 iagttagelser pr år,
Tabel 15 ), ret spredt forekornmende
vintergæst. Hvilket er i. direkte
modsætning til Tonmy Dybbros generelle status - ret almi.ndelig.

B1å Kærhøgs

I forhold til Tommy Dybbroe efterårsstatus (ret alrn, ret spredt trækgæst i perioden pr. sept-pr. nov) må
B1å Kærhøgs status imidlertid være
sjælden trækgæst (tabel15). Trækperioden stemmer godt overens med'
Tommy Dybbros generelle Danmarksstatus.

efteråret ses der forbavsende få
adulte hanner i forhold til foråret.
Det ville da være nærliggende at
tillægge hamen en mere østlig trækrute end hunner/juv. Men en nærmere
gennemgang af nærværende materiåle
kan i.midlertid ikke be- eller afkræfte formodningen. Således:
0m

[flg.
flere
bI.a.
deles
tabel

tabel kan der i perioder ses
81å Kærhøge og da er perioden
kendetegnet ved at være særmild (ex. vinteren 1982,
).

15

Somnergæst

Er i den pågældende periode(1973-82)
ikke iagttaget juni/juli.
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HEDEHØG
Af

Forekornst iArhus amt 1970-82.

A. Janniche.

Meget sjælden-sjæ1den, uregelmæssig
trækgæst (uIt. april-med, junr og
august

).

For perloden L976-42 foreligger der
I fund af 9-10 fugle, Da arten kun
sjæIdent iagttages i Århus amt,
fandtes det rimeligt at nedtage
iagttagelser tilbage til og med 1970.
For perioden l97O-42 foreligger der
15 fund af 15-16 fugle. I maj 1974
er arten iagttaget på Hjelm, men
dato og antal mangler (Søravnen 1/
75)

.

Fundenes månedsvise, køns- og

aldersmæssige fordeling fremgår af

tabel 16 0g

17

(Laursen, J-979) nævner, at tre fund
fra Moesgård alle er gjort i forbindelse med kraftige sydvestlige
vinde, og at det såIedes kan tænkes
at være ynglefugle fra den sønderjyske bestand på forlænget træk
eller afdriftstræk. Tre nidtjyske
fund synes at støtte denne teori.
For de resterende 10 forårsfund er
der ingen oplysninger on vindforholdene i forbindelse med dlsse.
Fuglene kunne måske 096å tænkes at
vedrøre den lille og ustabile nordjyske bestand, der under trækket op
gennen Jylland presses mod øst af
kraftige vestlige vinde. Noget tilsvarende kunne .gøre sig gældende
for de to august-fund under trækket
ned gennen Jylland.

4

Anholt-fuglene kan måske være
svenske fugle under afdrift forårsaget af kraftige østlige vinde.
Der foreligger overhovedet ingen
iagttagelser 113 Nordøstdjursland i
perioden 1966-80 (Danielsen et a1.,
1s82 )

.

De 15 fund fra perioden 1970-82 er:
9.-lO maj 1970 t hun Brabrand Sø;
8. juni 1972 I SV Moesgård Strand;
5 august 1979 1 brun, fundet død
Tunø; 18. august 1973 I adult han
Hassenør; maj 1974 Hjelm; 17. maj
1975 I Voel; 30. april 1976 t
Snabegånd Skov; 23. maj 1976 I hun N
Moesgård Strandi 16. juni 1976 I Sv
Hjelm; 8. maj 1979 ] hun Kasted Mose;
20. maj 1979 I adult han N Moesgård

Strand; 29. maj t hun Søften; l. maj
1980 1-2 adult hun N Anholt; 8. mai
I98o 1 (2,k) rast Anholt; og 18. maj
I98O 1 Salten Langsø.

April

Maj Juni JuIi

August Total

r10-1120215-16
Tab

16

Hedehøgens må4edsvise

fordeling
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Adult hun

Adult han

Hun

Brun

(1'-3' k)

U!:estent

ir,c'rl

L-2

n

Hedehøgens køns- og

aldersfordeling
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KOWA PRISMEKIKKERTER

I

Når De køber en KOWA prismekikkert
er De sikker på at få noget af det bedste optik der fremstilles i Japan I dag.
KOWA leveres i 6 torskellige størrelser
som er velegnet trl hverl srt lormål
9 x 35

til bjergtolk o.l. samt

all-round.
10 x 50 til fuglestudier hele
døgnet samt jagt.
Fælles tor alle KOWA kikkerter er. at
det er helstøble letvægtsmodeller
(magnesium) og at de har Ba K-4 prismer med masser af lys og opløsnrngsevne.

50

.

KOWA SPOTTINGSCOPE

aut

I

obtektrv.

KOWA leveres med udskrftelrgl okular.
15 x eller 25 x . hvilke. med et kameraobjektiv på 50 mm.. grver henholdsvis 750 mm. og 1250 mm. brændvtdde
Med så store brændvrdder kan del
være vanskehgl at undgå rystelser
Det anbefales derlor al anvende ka"
beludløser saml et godt. soltdl slatrv

Priser:25x60TS7

Priser:9x35....
10 x

T

Den populære udsrglskrkkert KOWA
60 mm. spottrngscope. er udstyrel
med så lrnbplrk, al den, ved hjælp a,
en adapter. kan anvendes som teleob
Jektrv for spejlreflekskameraer med

25 x 60

.

TS1

Løse okularer:

15-25-40o960x

...

1384.1929.-

... ... 272.x 435.-

20 x vrdvrnkel og 105
Flg. kilkc(er
l!9erloaa3:
KOwA 2-oiet
KOWA t-oi.t,
ZGi33 J.n. og

lli.rdor.

f

"'J
Med et KOWA

spotlingscope kan
Oe betragte meget

fierne obiektel
som om oe
selv var tilstede
ganske få

meter tra.

Ydermere kan De taslholde situationen ved at påmontere Deres kamera, og så senere gang på gang opleve iagttagelsen som fotos i ro og
mag hiemme.

DE4 OPTIKERT

'

Nisted Paludan
Jessen Lindberg
2.
12.
Clemensstræde

rn. 1207 23.

9

Frederiksgade
12 55 66

T[.

Ryesgade

Tlf. 13 59

96

Clemenstorv 15.

Tll. 12 09 44

