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Vadefugle ved Århus Østhavn, sommer og

- med
( Calidris alpina)

efterår 2003-04

fokus på Almindelig

Ryles

efterårstræk

Ole Frimer1 & Philippe Provem:;afl

Waders at Aarhus Harbour, Denmark, summer and autumn 2003-04
A study of the occurrence of breeding and migrating waders was conducted
in an 11 ha area of the harbour of Aarhus City, Eastern Jutland, Denmark.
The habitat was created during expansion of the harbour in 1999-2000, and
ineludes a 2.2 ha lagoon with sandy and muddy flats. Observations were
carried out between mid-Jul and early Dee 2003-04 using "direct counting"
- on average every third day (2003) or every second day (2004).
Six species were found breeding, with Ringed Plover (Charadrius hiaticu
la) being the most common in both years. The area was used as staging site
during autumn migration by 23 wader species, the most frequent being Rin
ged Plover, Lapwing (Vane/lus vane/lus), Knot (Calidris canutus), Littie
Stint (Calidris minuta), Curlew Sandpiper (Calidris .ferruginea), Dunlin
(Calidris alpina), Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica), Redshank (Tringa
totanus), Greenshank (Tringa nebularia) and Common Sandpiper (Actitis
hypoleucos).
Dunlins, apparently belonging to subspecies arctica, were staging in the
area in both years - adults in late August and September, juveniles between
mid September and early November.
This study shows how quickly waders may colonize new breeding habitat
and incorporate new staging sites in their migration route, even in urban en
vironments.
Key words: waders, breeding, migration, Calidris alpina arctica, urban

De fleste vadefugle er tilpasset et
liv i våd- og kystområder, hvor
forholdene kan svinge meget fra år
til år og inden for en sæson. For at
kunne overleve i så let foranderli
ge habitater, stilles der store krav
til fuglenes evne til at omstille sig
efter de givne forhold. Hvor effek
tive vadefuglene er til at indtage
en ny ynglehabitat og inddrage en
ny rasteplads på deres trækrute,
fik vi en enestående mulighed for
at følge, da en menneskeskabt va-

defuglelokalitet blev dannet ved
Århus Havn på kun et par år. H av
nens østligste del, Østhavnen, blev
i 1999-2000 udvidet mod sydøst
med en fremskudt mole parallelt
med den eksisterende havn. Efter
følgende blev bassinet mellem
havn og mole gradvist fyldt op
med jord og sand, så der i den
sydlige del af bassinet blev skabt
et fladt område med lav vegetation
og en Saltvandslagune med sand
og mudderflader.

I sommeren og efteråret 2003 og
2004 foretog vi en undersøgelse af
vadefugle-forekomster i dette områ
de ved Århus Østhavn. Formålet v<
at dokumentere i hvilket omfang er
nyskabt kysthabitat, omgivet af by
mæssig bebyggelse, udnyttes af va
defugle som yngle- og rasteplads. '
kan desuden tilføje nyt om den Al
mindelige Ryles (Calidris alpina)
træk.

Denne artikel gennemgår artsvis de
vigtigste observationer i undersøge
sesårene 2003 og 2004, og opsum
merer slutteligt alle øvrige observa
tioner af vadefugle i undersøgelses
området.

Undersøgelsesområde
Opfyldsornrådet, beliggende i Å r
hus Havn, er på 1 1 ha, hvoraf lagu
nen udgør godt 20% (Figur l og 2
Terrænet omkring lagunen er over
vejende flade græsarealer med en
og to-årige urter. Eng-Rapgræs
(Poa pratensis) dominerer langs
lagunens bredder, mens resten af
området er domineret af Rød Svin
gel (Festuca rubra), Mark-Stenklø
ver (Melilotus officinalis), Hvid
Stenkløver (Melilotus alba), Grå
Bynke (Artemisia vulgaris),
skærmplanter (Apiaceae), Ager
Tidsel (Cirsiwn arvense), Rejnfan
(Tanaceum vulgare), Vejbred
(Piantago), Kløver (Tri.folium) og
mos. Ved lagunebredden er der pa1
tier med Tagrør (Phragmites
australis) og enkelte steder står de
Dunhammer (Typha), mens områ
det ikke har træ- eller buskvækst.
Lagunen er mod syd afgrænset af
3-4 m høje bevoksede jordbunker.

Det bynære område blev ofte besøg
af mennesker, men da lagunen og
fuglene bedst ses fra asfaltvejen, va
det yderst sjældent, at vi så menne
sker på de dele af lagunen, der be
nyttedes af vadefuglene.

,
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Resultater
Strandskade (Haematopus astrale
gus). Flere strandskadepar ynglede
ved Østhavnen i både 2003 og 2004
(Tabel 1). Begge år indledtes rug
ningen i maj, og i 2003 sås ungerne
fra slutningen af juni. Der blev ikke
registreret unger i 2004. Enkelte
ikke-ynglende fugle forekom i om
rådet begge år.

industriområde

I 2003 forlod strandskaderne yngle
pladsen i begyndelsen af august, og
i 2004 omkring månedsskiftet juli
august.

r

lOOm

Figur l . Østhavnen, Århus. Fed sort sh·eg undersøgelsesområdets grænse
(udgøres mod NV af asfalteret vej), gråmeleret otmåde ved lagunen sand
og mudderflader, hvide otmåder græsarealer, hvide stjerner på alfalteret
vej observationsposter.
The sluco' area al Aarhus Harbow: Bold black line border of sludy area,
blue areas wale1; slwded area al lagoon sand and m udjlals, white area
grassland, while s/ars obsermtion pos/s.
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Materiale og metode
Observationerne fandt sted medio
juli til l . december 2003-04. Områ
dets vadefugle blev optalt komplet
og direkte ("direct counting") (Bib
by et al. 1992) gennemsnitlig hver
tredje dag i 2003, og gennemsnitlig
hver anden dag i 2004, med højeste
interval mellem to besøg på hhv. 5
dage og 4 dage. Vadefuglene blev
bestemt til art og, hvis muligt, til
køn og alder (unger, ungfugle,
voksne), og deres fældningsstadie
blev beskrevet. Observationerne
blev udført fi·a to faste poster på as
faltvejen (Figur 1), ved hjælp af
kikkert (8,5x og lOx) og teleskop
(20-60x). På grund af den østvendte
observationsretning, blev observati-
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onerne som oftest foretaget i efter
middagstimerne. I juli-august, hvor
der både skulle tælles ynglefugle
med ungekuld og rastende fugle,
var den gennemsnitlige observati
onstid 60 minutter og i september
november- hvor der kun var rast
ende fugle- 35 minutter.
Vore observationer blev suppleret
med observationer af vadefugle ved
Østhavnen, hovedsageligt ynglefug
le, indrapporteret af ornitologer til
hjemmesiderne www.dofbasen.dk
og www.fugleognatur.dk i 2003-04.
I tilfælde af usædvanlige observati
oner eller markante afvigelser fra
egne data, blev hjemmesidernes ob
servatører kontaktet.

Klyde (Recurvirostra avosetta). I
2003 ankom klyderne ultimo maj
primo juni, hvor 2 par hver fik 4
unger på vingerne (Tabel 1). Unge
kuldene blev set første gang hhv. 2.
og 8. juli (DOF 2005). Alle unger
var flyvedygtige 3. august. I 2003
forlod de voksne fugle området i
perioden 7. aug. - 2. sept., ungfug
lene 19. aug. - 6. sept.

I 2004 ankom klyderne ultimo
marts - primo maj (DOF 2005; Fug
le & Natur 2005). Den 9. maj var
der l O klyder, hvoraf 4 par lå på
rede (DOF 2005), mens kun to af
parrene fik unger (Tabel 1). De to
kuld blev set første gang hhv. 17.
og 23. maj (DOF 2005). Både unger
og voksne forlod området i løbet af
de første 3 uger af juli (DOF 2005;
egne obs.).
Lille Præstekrave (Charadrius du
bius) ynglede begge år (Tabel 1).
Selv om fuglene ankom senest me
dio maj begge år (DOF 2005; Fugle
& Natur 2005), sås ungerne ikke før
i anden halvdel af juli, hvilket kun
ne tyde på, at fuglene har måttet
lægge om.
I 2003 fandt afrejsen sted ultimo

august og primo september (DOF
2005; Fugle & Natur 2005). I 2004
sås de sidste individer af Lille Præ
stekrave, 2 ungfugle, 2 1. august
(DOF 2005).

Stor Præstekrave (Charadrius hiati
cu/a) var den talrigeste ynglefugl
(Tabel 1). Dununger sås fra medio
juni 2003, og fra ultimo maj 2004
(DOF 2005). Da tidlige kuld kan
være overset, kan det reelle antal
ynglepar og kuld være større end
angivet i Tabel l . Dununger fore
kom til godt en uge ind i august
begge år, hvilket tyder på, at nogle
af panene havde lagt om, eller i
2004 havde to kuld. Afi·ejsen fi"a
ynglepladsen foregik inden for nog
le få dage omkring l. september i
2003. I 2004 forlod fuglene yngle
pladsen mere gradvist i løbet af an
den halvdel af august (Figur 3).
Et træk af Stor Præstekrave passere
de området i anden halvdel af juli
2004, hvor antallet steg til det tre
dobbelte (Figur 3). Der blev ikke
registreret trækgæster i efteråret
2003.

Figur 2. Nordøstlige del af lagunen. Den nye mole skimtes i baggrunden.
Northeastern part of the /agoon. The new mole is seen in the background

Vibe ( Vane/lus vane/lus) ynglede
begge år (Tabel l). I 2003 sås et
kuld på 2 dununger fi·a 8. juli (DOF
2005), og de var flyvefærdige godt
en uge ind i august. Der optrådte
desuden enkelte voksne og unge vi
ber i juli. Viberne forblev i området
indtil udgangen af august; enkelte
fugle blev dog set fi·em til 20. no
vember.

kuld på 3 unger blev observeret 20.
juli, og de var flyvefærdige i slut
ningen af juli. l anden halvdel af juli
2004 blev de lokale ynglefugle sup
pleret med voksne og ungfugle, mu
ligvis fi·a ynglepladser i nærheden
(Figur 4). Trækfuglene forlod tilsy
neladende ormådet igen inden mid
ten af september, og ca. 23. oktober
forsvandt de sidste.

I 2004 sås et nyklækket kuld på 4

Islandsk Ryle (Ca/idris canutus).
Voksne islandske ryler rastede ved

unger 9. maj (DOF 2005). Et andet

Strandskade
Klyde

(H

astralegus)

(R. avosella)

Lille Præstekrave
Stor Præstekrave
Vibe

(C. dubius)
(C. hiaticula)

(V vane/lus)
(T. lo/anus)

Rødben

Antal ynglepar

Antal ungekuld

Breeding pairs

Clutches

Østhavnen, begge år, fi·a medio juli
til ultimo august, i små flokke på
max. Il individer. Fugle i begyn
dende kropsfjedældning optrådte
fra ultimo juli. Ungfugle sås kun i
2003, hvor 3 individer rastede 30.
august.
Dværgryle (Ca/idris minuta).
Dværgryler rastede i både 2003 og
2004. De første voksne ankom godt
tre uger ind i juli begge år. De op
trådte enkeltvist og sås fi·em til en

Gennemsnitlige antal unger pr. kuld (variationsbredde)*
Mean number of young per clutch (range)*

2003

2004

2003

2004

2003

3

3

3

o

1 ,3 ( 1 -2)

2

4

2

2

4,0 (4-4)

l

1 -2
6

5

1 -2

2

o

6

2004
3,0 (2-4)

3,0 ( - )

3,0 ( - )

5

2,3 ( 1 -4)

2,2 ( 1 -3 )

2

2,0 ( - )

3,5 (3-4)

o

2,0 ( - )

Tabel l . Ynglebestand og ungeproduktion for vadefugle ved Østhavnen, Århus i 2003 og 2004. * minimumstaL
Data er fi·a DOF (2005), Fugle & Nahn· (2005) samt egne observationer.
Number of breeding pairs and reproduction ofwade!:s- af Aarhus Harbo111; Denmark, 2003 and 2004. * = minimum
numbers. Datafrom DOF (2005), Fugle & Natur (2005) and this study.
=

27

uge ind i august. Alle voksne var i

70

sommerdragt Ungfuglene forekom

60

enkeltvist eller i små grupper på 2-3
individer, fra tre uger ind i august til
slutningen af august (2003) eller
godt en uge ind i september (2004).
Krumnæbbet Ryle

nea).

(Calidris ferntgi

"'

50

1j 4o
"

i3 o

tå

20

Voksne krumnæbbede ryler

lO

rastede i begge år, fra en uge ind i
juli (DOF 2005) til udgangen af juli

o

(2004) eller en uge ind i august
i anden halvdel af juli (Figur 5).
Voksne i kropsfjerfældning sås fra
20. (2004) eller 25. juli (2003).
Ungfugle rastede - i mindre antal
end de voksne - fra medio august til
godt en uge ind i september.
Almindelig Ryle

august

juli

(2003), med maksimum forekomster

september

Figur 3. Sonm1er- og efterårsforekomst af ynglende (voksne og unger) og rastende Stor
Præstekrave ved Østhavnen i 2004. Data for perioden 1 . -15. juli er fra DOF (2005) og
Fugle

&

Natur (2005).
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1-15

are jimn DOF

30
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år til primo (2004) eller medio
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observeret 8. juli 2004 blev dog be
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Unge
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schinzii

(DOF 2005).
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september i 2003, og mere spredt i

li

l

o

2004, fra medio august til medio ok

l
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juli

li
sept.

l

l
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okt.

l

l

nov.
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Figur 4. Sommer- og efterårsforekomst af ynglende og rastende Vibe ved Østhavnen i

I
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år kortnæbbede former af Alm.
Ryle. En voksen med karaktertræk
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som racerne
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arctica

sås

2004. Data for perioden 1. - 1 5 . juli er tl·a DOF (2005).

The occurreuce ofbreeding and resting Lapwing al Aarhus Hm-bom;
antumn

2004.

Data Jimn the period Ju/y J -15 are Jimn DOF

(2005).

SJ/IIJIIIer

and

21. september 2003 (Figur 8). Fu
glen var overvejende i sommerdragt
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med ufuldstændigt bugskjold, min
dre kropsstørrelse og kortere næb
end de unge

afpina,

som den rastede

sammen med. Senere samme år, 23.
okt. -

6.

nov., rastede op til

9 unge

ryler med næblængde, der bedst
henføres til

schinzii eller arctica.

Igen i 2004 rastede der i perioden
30. aug. - 3. sept. (Figur 8) op til 3
voksne ryler med

schinziilarctica

karaktertræk. Alle havde kortere
næb og var mindre end juvenile

pina,

al

som de flokkedes med. Hals

og hoved var overvejende grå til

"'

15

.D

�"'

]l
æ

10
5

h

_l l..

juli

l

�

august

m

septernbe.-

Figur 5. Sommer- og efterårsforekomst af rastende Krumnæbbet Ryle ved Østhavnen i

2004. Mørke søjler= voksne fugle, lyse søjler= ungfugle. Data er fra DOF (2005),

Fugle

&

Natur (2005) samt egne observationer.

The occurrence ofresting Curlell' Saudpiper at Aarhus Harbow; swnmer and autumu

gråbrun. Ryggen på den ene af fug

2004.

lene var ved at blive grå som tegn

Natur
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l

o

Closed bars

(2005)

=

adults, ope11 bars = juveui/es. Data.finm DOF (2005), Fugle &

aud !his study.

Fig. 6. Klyde (Recurvirostra avosetta), adult. Foto:
Anni Nielsen.
på, at den var i begyndende fæld
ning. Sommerdragtens ryg- og skul
derfjer havde lyse rustbrune fjer
bræmmer. Bugskjoldet var delt på
midten og bestod af adskilte sorte
felter ud mod siderne, typisk for ra
cen arctica i slidt sommerdragt
(Cramp 1983; Fems & Green 1979).
I sin helhed var bugskjoldet mindre
end hos alpina. Flere kortnæbbede
ungfugle blev observeret fra medio
september til medio oktober, af og
til i selskab med unge alpina, de
mest kormæhbede af dem med næb
længde som arctica illustreret i
Rayman et al. (1986) og Beaman &
Madge (1998).
Både voksne og ungfugle optrådte i
begyndende fældning fra primo sep
tember, og primo november sås flere
ungfugle i næsten færdigudviklet
vinterdragt
Lille Kobbersneppe (Limosa lappo
nica). Voksne af Lille Kobbersneppe

Fig. 7. Dværgryle (Calidris minuta), juvenil. Foto: Peter
Nielsen.

rastede fra medio juli til medio au
gust i 2003, med maksimum fore
komster ultimo juli på 9 individer. I
2004 sås maksimum 4 voksne fugle
i dagene 18. - 20. juli og ingen ung
fugle.
Rødben (Tringa to/anus). Et par
Rødben ynglede i 2004 (Tabel 1).
Parret ankom i april, og hævdede
territorium fra primo maj (DOF
2005). Ungerne sås fra ultimo juni
til tre uger ind i juli (DOF 2005;
egne obs.). I juli 2004 sås maksimalt
6 Rødben i området, inklusiv de lo
kale ynglefugle. Med undtagelse af
en ungfugl, som rastede i perioden
25. - 28. august, sås Rødben ikke
efter 28. juli.
I 2003 blev Rødben ikke observeret
i yngletiden, men i juli og august
optrådte den ofte, dog højest med 4
individer. Voksne i vinterdragt sås
fr·a l O. august, og enkelte ungfugle
sås fra midten af måneden. Med

undtagelse af to observationer i no
vember (DOF 2005; Fugle & Natur
2005) sås arten i 2003 ikke efter
august.
Hvidklire (Tringa nebularia) fore
kom i begge år i reglen kun i antal
på 1-2, sjældent 3, fugle pr. observa
tionsdag. I 2003 sås kun en enkelt
voksen Hvidklire, som rastede i om
rådet 3. august, mens ungfugle fore
kom fr·a medio august til primo no
vember. I 2004 rastede der voksne
fugle i anden halvdel af juli og ung
fugle fr·a medio august til ultimo ok
tober. Bedømt ud fra de rastende
fugle foregik voksen- og ungfugle
trækket således uden tidsoverlap.
Ungfugle sås i kropsfjerfældning fra
oktober.
Trækket af Hvidklire over Østhav
nen kan dog være større end disse
små forekomster af rastende fugle
antyder. Den 3. august 2003 trak ca.
50 hvidklirer inden for godt en time
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mod syd over o1mådet i fire flokke
på 3 til ca. 25 individer.
Mudderklire (Actitis hypoleucos)
rastede hyppigt i begge år fra primo
juli til tre uger ind i september
(2004) eller primo oktober (2003). I
2003 toppede forekomsterne medio
august (Figur 9), mens fuglene i
2004 fordelte sig mere jævnt over
hele efterårsperioden med maksi
mum-forekomster på 5 individer.
Andre rastende vadefugle
Yderiigere 13 vadefuglearter op
trådte fåtalligt i sommer- og efter
årsperioden (Tabel 2).
Diskussion
Den lille bynære kysthabitat ved
Østhavnen i Århus har ikke bare
biologisk værdi som yngle- og ra
steplads for vadefugle, men også
rekreativ værdi for bymennesket,
med let adgang og fme observati
onsforhold. Der blev registreret i alt
26 vadefuglearter ved Østhavnen i
Figur 8. Sommerog efterårsforekomst af rastende
Almindelig Ryle
ved Østhavnen i
2003 og 2004.
Mørke søj ler=
voksne fugle, lyse
søjler= ungfugle.
Data for juni og
første halvdel af
juli er fi'a DOF
(2005) og Fugle &
Natur (2005)
The occurrence o.f
resting Dunlins at
Aarhus Harbow;
sumnier and
autumn 2 003 and
2004. Closed bars
adults, open bars
=juveniles. Data
.from June through
mid-July are ji'Oin
DOF (2005) and
Fugle & Natur
(2 005).
=
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sommeren og efteråret 2003-04.
Seks af disse ynglede i området,
med Stor Præstekrave som den talri
geste begge år. Ti arter optrådte som
hyppige efterårstrækgæster, hoved
sagelig 1yler og klirer, mens tretten
mier forekom mere sporadisk.
Af ynglefuglene fik fem ud af seks
arter gns. to eller flere unger pr. suc
cesfuldt par, og antallet af fejlslagne
yngleforsøg var tilsyneladende lavt i
2003. I 2004 fik strandskaderne og
halvdelen af Klyde-parrene ingen
unger på vingerne. Å rsagen til de
fejlslagne yngleforsøg kendes ikke,
idet de fandt sted inden feltundersø
gelsens begyndelse. Stor Præstekra
ve har tidligere ynglet på opfylds
arealer ved havneudvidelser af Pu:
hus Havn, men med langt mindre
ynglesucces end i herværende un
dersøgelse, sandsynligvis som følge
af menneskelig aktivitet (Henriksen
1991).
Da denne undersøgelse indledtes i

sommeren 2003 havde habitaten ved
Østhavnen været under dannelse i
højest et par år. Forekomsten af va
defugle i området er et eksempel på
vadefuglenes tilpasningsevne, og
hvor hurtigt de kan kolonisere en
nydannet lokalitet - en evne, som er
vigtig for populationer, der lever i
let foranderlige habitater, som våd
og kystområder ofte er. På en kun
stig skabt landtunge ved Landskrona
i Sverige fandt Alerstam et al.
(1974) fem ynglende vadefuglealter
et par år efter landtungens dannelse,
hvoraf fire var de samme som yng
lede ved Østhavnen: Strandskade,
Stor Præstekrave, Lille Præstekrave
og Klyde. Disse tidlige kolonister er
antageligt et overskud af potentielle
ynglefugle, som strejfer omkring til
de støder på egnede ynglelokaliteter,
hvor konkurrence om pladser ikke
hindrer mgningen (Aierstam et al.
1974).
Det formodes at være ungfuglene,
der inddrager nye rastepladser.
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2003
Dato ell. periode
Date or period

(Piuvialis apricaria)
Sh·andhjejle (Piuvialis squatarola)
Sandløber (Ca/idris alba)
Temmincksryle (Calidris temminckii)
Brushane (Philomachus pugnax)
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Stor Kobbersneppe (Limosa limosa)
Lille Regnspove (Numenius phaeopus)
Stor Regnspove (Numenius m·quata)
Sortklire (1l·inga e1ythropus)
Svaleklire (1l·inga ochropus)
Tinksmed (1l·inga glareola)
Stenvender (Arenaria inte1pres)

2004
Antal
No.

Dato ell. periode
Date or period
9. aug.

Hjejle

21. juni-l O. aug.

No.
l

20. juli-29. aug.

1-3

1-3

15.-19. juli

1-6

1-3

17. aug.-13. sept

25. juli
3.-19. aug.

Antal

l

28. aug.

3

23. juli-16. okt.

13. aug.
21. sept.
8. aug.

17.-25. juli

1-2

IO. juni-18. juli

1-4

25.-31. juli

1-2

3

22. juni

8.-31. juli

l

29. juli

l

Tabel 2. Vadefugle, som rastede meget fåtalligt eller spredt ved Østhavnen sommer og efterår 2003-04. Dato eller pe
riode for forekomst og antal observede fugle pr. observationsdag, hvor atten forekom, er angivet. Data er fi·a DOF
(2005), Fugle & Natur (2005) samt egne observationer.

Waders that occurred only scalfered at Aarhus Harbow; sw11mer and autumn 2003-04. Date or period o.f occurrence
and the 1111111ber o.f individuals obsen•ed per observation day when the species occurred are shown. Data fmm DOF
(2005), Fugle & Natur (2005) and this stue/y.
Voksne fugle flyver generelt lange

der rastede ved Østhavnen, synes

distancer på trækket og foreh·ækker

1993), og denne undersøgelse bød

der ikke at være overvægt af ung

da heller ikke på fænologiske afvi

at raste på gode lokaliteter, som de

fugle. Så, hvis udvælgelses-teorien

kender i forvejen, mens ungfugle

gelser fra det kendte træk. Men fo

holder stik, havde lokaliteten allere

flyver kmtere distancer og slår sig

rekomster i Danmark af kortnæbbe

de passeret udvælgelsesstadiet, da

ned på mere eller mindre tilfældige

denne undersøgelse indledtes i 2003

steder, inklusiv små sekundære ra

august måned er ikke tidligere

(se også Alerstam et al. (1974)).

nævnt i litteraturen. Nominatracen

vælger og husker ungfuglene de

Vadefugletrækket gennem Danmark

bedste lokaliteter, som de sidenhen

felten fi·a de kortnæbbede racer

er relativt godt kendt for de fleste

anvender regelmæssigt som voksne

almindeligt forekommende arters og

schinzii

(Meltofte 1993). For vadefuglene,

racers vedkommende (se Meltofte

stepladser. Under disse ophold ud

de former af Almindelig Ryle efter

alpina

kan i sommerdragt kendes i
og

arctica,

mens sidstnævn

te er meget vanskelige at skelne ind-
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Figur 9. Sommer- og et1erårsfore
komst af rastende M udderklire ved
Østbavnen i 2003. Data er fra DOF
(2005), Fugle & Natur (2005) samt
egne observationer.

The occurrence of resti11g Common
Sandpiper at Arl111s Harbow; sum
mer and autu11m 2 003. Data .from
DOF (2 005), Fugle & Nat ur (2005)
and this study.

juli

�ugust

september

oktober
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Figur l O. Den kendte efterårstræk
rute (hele pile) for Alm. Ryle af ra
cen arctica, mellem yngleområdet i
Nordøstgrønland (vist med gråt) og
Europa, samt formodede trækveje
for fugle der raster ved Østhavnen
(stiplede pile).
The lmown autumn migration mute
(solid armws) for Dunlin ofsubspe
cies arctica, benveen the breeding
areas in Northeasf Greenland (.�ha
ded) and Europe, and the presumed
migration ro utes for birds resting at
Aarhus Harbour (bmken GI'I'Ow5).

byrdes. Racebestemmelse besvær
liggøres af kønsdimorfi i både næb
længde og stønelse. Hos alle racer
er hunnerne gennemsnitligt større
end hannerne og har længere næb.
Arelica er den mindste race med det
korteste næb, og alpina den største
med det længste næb. Schinzii er i
både størrelse, næblængde og yngle
dragt tættere på arctica end på alpi
na (se Ferns & Green 1 979), men
der er betydelige motfometriske
overlap mellem racerne (Cramp
1 983; Engelmaer & Roselaar 1998;
Ferns & Green 1979; Wenink & Ba
ker 1 996). Hettil skal føjes, at fugle
nes dragter om efteråret er slidte og/
32

Figur Il . Islandsk Ryle (Calidris canutus), l adult og 2 juvenile. Foto:
Morten D. D . Hansen.

eller i fældning, hvilket udvisker
dragtforskelle mellem racerne i
mere eller mindre grad, afhængig af
fældningsstadiet Vi kan således
ikke fastslå racen ud fra dragt og
m01fologiske "mål" alene, men ved
at kombinere disse med træktids
punktet og fældningsstadiet, tegner
der sig følgende billede af den ob
serverede race: l ) Kortere næb og
mindre kropstørrelse end hos alpi
na, 2) Bugskjold ufuldstændigt, delt
på midten og i sin helhed mindre
end hos alpina, 3) Overvejende i
sommerdragt i september, 4) Fore
komst af voksne ultimo august og
september, ungfugle oktober og no
vember. Disse faktorer kombineret
peger på den nordøstgrønlandske
race arctica (se Cramp 1983; Engel
maer & Roselaar 1998; Ferns &
Green 1 979; Lyngs 2003). Efterårs
trækket for denne bestand går nord
øst eller syd om Island (Wilson
1 98 1 ) via de Britiske Øer (Figur
IO), ned langs Vesteuropas kyster til
vinteropholdsstederne i Vestafrika.
Voksne passerer Vesteuropa fra ulti
mo juli til medio september, ungfug
le fra medio august til ultimo no
vember (Lyngs 2003).
,

Hvordan kommer Not·dostgron
landske ryler så til Danmark?
Trækruten kendes fra andre vadefug
leatter, bl. a. Islandsk Ryle. En del af
de islandske ryler fra Nordøstcanada
og Nordgrønland trækker nordøst om
Island over Nordatlanten til Vestnor
ge, hvorfra de f01tsætter trækket til
Danmark (se Lyngs 2003; Meltofte
& Fjeldså 2002; Wilson 1981). Det
er ikke usandsynligt, at nogle nord
østgrønlandske Alm. Ryle, især de
der trækker nordøst om Island, følger
samme trækrute som Islandsk Ryle
(Figur l 0). To efterårsgenmeldinger
af aretica ryler i Øst-England (Lyngs
2003) tyder på, at der er et træk ned
gennem Nordsøen.
-

Om disse tyler hidtil har været overset
i Danmark, eller om der er tale om en
ændring i trækmønsteret kan dette lil
le materiale ikke afsløre, men vi op
fordrer interesserede til at holde øje
med k01tnæbbede tyler i efterårsmå
nedeme, også på de små rastepladser,
hvor ungfuglene ofte optræder.
Tak
Vi vil gerne rette en tak til P. Lange
og T. E. Holm for tilladelse til at be-

Figur 12. Strandskade (Haematopus ostralegus) adult.
Foto: Morten D. D. Hansen.

nytte data fra hjemmesideme hhv.
.dotbasen.dk og www.fugle
ognatur.dk, og til de mange observa
tører, som har indberettet deres ob
servationer til disse databaser. En
særlig tak skylder vi observatører
som har taget sig tid at svare på
vore henvendelser: H.E. Dylmer,
T.E. Holm, C. Høeg, P. Kirstejn,
H.L. Larsen, J.T. Laursen, H.J.B.
Pedersen, S. Reimers og D. Samplo
nius. En tak skylder vi også H. Et
trup, P. Hansen, O. Thorup for kri
tisk gennemlæsning af manuskriptet
og L. Frimer for at læse korrektur.
www
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Rune Frederiksen

Mindre meddelelse:

Småmundet Gylte

Centrolabrus exoletus

ob

serveret ved Hirsholmene

Philippe Provem;al'

Rock Cook Centrolabrus exoletus (Labridae; Pisces) observed at Hirs
holmene Islands, Denmark.
During a SCUBA-dive on September 5, 2004 at Hirsholmene Islands,
Denmark, 5- l O specimens of Rock Cook Centrolabrus exoletus were ob
served at a depth of 8-9 m. Previously ( 1 901 -2003), only five specimens
have been observed in Denmark. A field guide to four Danish species of
Labridae is provided.
Key words: Labridae, Centrolabrus e.xoletus, Rock Cook, Denmark

Under et dyk ved de såkaldte "bob
"
lende rev * ved Hirsholmene ud
for Frederikshavn den 5. september
2004 observerede forfatteren Små
mundet Gylte, Centrolabrus exole
tus. Fiskene svømmede i en løs sti
me på 5- l O eksemplarer. Størrelsen
varierede fra l 0- 1 5 cm. Fiskene
svømmede tæt på revene på 8-9 m
dybde. Sandbunden, hvorfi·a revene
rejser sig, ligger på ca. lO m dyb
de, og temperaturen ved bunden
var 1 7° C. Dykket fandt sted i tids
rummet 1 4. 1 0 - 1 4.39.
Der sås også andre læbefisk på ste
det. Den nærtbeslægtede Havkarus
se sås overalt på revene og var
langt den hyppigste art på denne
lokalitet. Der var tillige enkelte
store individer af Alm. Savgylte
(Savgylte). De så ud til at være ter
ritoriale, idet de opholdt sig på de
samme steder og ikke svømmede i
løse stimer, således som ikke-terri
toriebesiddende Savgylle gør. Indi-

videroe af Småmundet Gylte holdt
noget sammen, men var blandet op
med og søgte føde langs revene på
samme måde som Havkarusse såle
des, at alle fisk svømmede mellem
hinanden og blandede sig. Allige
vel holdt individerne af Småmun
det Gylle til et bestemt sted på dis
se sand- og kalkformationer.
Grundfarven på de observerede
fisk var lysebrun, næsten beige,
med en hel del blå mønstre på ho
vedet og blå linier på kroppen. En
tynd blå linie, som strakte sig fra
hovedet og 3/4 kropslængde hen
mod halen langs kroppens underste
halvdel, var ret markant hos nogle
af de større individer. Figur 8 i
Carl et. al. (2004) s. 37 gengiver
korrekt de observerede dyrs grund
farve.
Feltkendetegnet for Småmundet
Gylle er, at halefinnen er klar in
derst mod selve halen og mørk

yderst. I virkeligheden går der et
bredt, mørkt bånd lodret ned gen
nem halefinnen, dvs. at halefinnens
yderste rand også er klar, hvilket
også fremgår af figur 8 i Carl et al.
(2004); se også Hayward & Ryland
( 1 998) s. 742. Dette er dog næppe
synligt i felten, så det synsindtryk
man får, når man ser fisken svøm
me i havet, er en sort plet, som føl
ger efter fisken. På grund af læbe
fiskenes karakteristiske måde at
svømme på, hvor de især bmger
brystfinnerne, er halefinnerne tit
klappet noget sammen.
Småmundet Gylte er en særdeles
sjælden art i Danmark (Carl et al.
2004 nr. 1 89). Der er tidligere kun
fanget fem indivrler i danske far
vande. Fire individer fanget i Øre
sund, tre i sommeren 1 90 l og et i
september 1 902 (Otterstrøm 1 9 1 2,
s. 1 36). Det seneste individ var en
unge fanget i 2003 ud for Frede
rikshavn (Jørgen G. Nielsen, Zoo
logisk Museum, pers. medd.; Carl
et al. (2004) tekst til figur 8 som er
en fotografi af denne unge). I øv
rigt er a11en udbredt i den norske
og svenske skærgård i Skagerrak
og Kattegat samt langs klippe
kyster i Nordvest-Atlanten fra
Skotland og sydpå til Portugal
(Muus & Nielsen 1 998, kort s.
204). Da det er vigtigt at registrere
artens mulige yderligere udbredel
se i Danmark følger her en beskri
velse af feltkendetegn hos de tre
almindeligste danske læbefisk samt
for Småmundet Gylte.
Feltkendetegn for mindre eksem
plarer af danske læbefisk især til
brug ved undervandsobservationer.
Læbefisk kendes på, at fiskene ho
vedsageligt svømmer ved hjælp af
brystfinnerne. Rygfinnen er lang
og når hen over det meste af ryg
gen.

'Formationer, der består af sandskorn sammenkittede med kalk og er dannede ved metanfortærende bakteriers stofskifte.

'Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 2 10, Universitetsparken, 8000 Aarhus C
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Fig. l . a: Berggylte Labrus beJggylta. Læg mærke til det svagt fremstående snudepatii . b: Havkamsse Ctenolabms
rupestris. Pletten øverst på halestilken er særdeles fremtrædende hos denne art. c: Savgylte Symphodus melops. Læg
mærke til længdestriberne og pletten midt på halestilken. d: Småmundet gylte Centrolabms exoletus. Grundfarven er
lys. Foto a-c: Philippe Provencal . Foto d: G. Brovad.
a: Balan Wmsse Labrus berggylta. Observe thai the snout is slighl/y pmtruding. b: Goldsinny Ctenolabrus mpestris.
The dark spot on the top o.f the eaudal peduncle is clear/y marked in this species. c: Corkwing Wrasse Symphodus
melops. ObseJ'Ve the longitudinal stripes and the dark spot in the middle of the eaudal peduncle. d: Rock Cook
Centrolabms exoletus. The basis co/our o.f this species is light.
Der er pigstråler forrest i rygfinnen,
men da denne del af rygfinnen of
test er lagt ned, ses den sjældent.
Læs i øvrigt om læbefisk i Muus &
Nielsen ( 1 998).
Berggylte Labrus berggylta
Feltkendetegn: Stor, variable farver,
ingen pletter som en fast del af
kroppens farver, høj i kroppen,
fremspringende snudeparti. Længde
op til 60 cm.
Generel beskrivelse: Berggylten er
høj i kroppen, og munden er stor
med lidt fremspringende snudepar
ti. Kroppens grundfarve kan være
lys eller mørk. Nogle individer kan
36

have e n mørkebrun næsten sort
grundfarve med lysere pletter. Ofte
er de enkelte skæl markeret med en
rød søm, og den resulterende røde
nettegning fortsætter i linier på ho
vedet og på finnerne. De uparrede
finner, især halefinnen, kan have en
blå grundfarve i deres randormåder.
Der er ingen sorte pletter som en
fast del af fiskens farver. Fisken
kendes oftest på sin størrelse, da
den er den største læbefiskeart, vi
har i vore farvande. De mindre ek
semplarer kendes fra Savgylle på
mangelen på sort plet på halestil
ken, på den lidt højere krop og på
den større mund Uf. Muus & Niel
sen 1 998 s. 203). Berggylte kan

ofte give et ret ensfarvet indtryk
når man ser den under vandet i dår
lig sigtbarhed eller svagt lys i mod
sætning til savgylte, hvis krops
mønstre altid er mere fremtræden
de.
Havkarusse Ctenolabrus rupestris
Feltkendetegn: Lille, slank i krop
pen, brunrød farve, sort plet øverst
på halestilken. Længde op til knap
20 cm.
Generel beskrivelse: Som oftest
ensfarvet brun til brunrød. Enkelte
individer kan dog udvise grålige
almindeligvis noget udviskede
tværstriber. Fiskene er til en vis

grad i stand til at skifte farver af
hængig af situation og omgivelser.
Yngre individer har ofte en gylden
linie som går fra munden til øjet.
En fast del af farverne hos alle indi
vider er dog en tydelig sort plet
øverst på halestilken. Der er også
en sort plet forrest i rygfinnen, men
den er skjult på grund af rygfinnens
stilling hos fisk i naturen.
Savgylte Symplwdus melops
Feltkendetegn: Lille, høj i kroppen,
sort plet midt på halestilken, 2 sorte
striber langs kroppen og ryggen
mørk ved rygfinnens basis. Længde
op til 30 cm, oftest mindre.
Generel beskrivelse: Noget højere i
kroppen end havkarusse og langt
mere variabel i farverne. I pragtfar
ver har fiskene blå og røde farver
på de enkelte skæl, samt blå og
røde striber på hovedet, især under
øjnene og på gællelåget Ofte har
de enkelte skæl en smt eller mørke
rød søm, således at hvert skæl sy
nes markeret. Til andre tider er det
især de grønlige farver som domi
nerer. En fast del af farverne er dog
en smt plet midt på halestilken,
som ses hos alle savgylter i Dan-

mark, men den kan være noget ud
visket hos nogle individer. Der er
også ofte en mørk plet på gællelå
get bag ved øjet samt almindeligvis
en tydelig sort stribe, som strækker
sig fi·a snuden gennem øjet og langs
fiskens midterakse helt til halen og
en lidt smallere parallel sort stribe,
som løber mellem denne stribe og
rygfinnen, og endelig er ryggen
lige omkring 1ygfinnen også ofte
mørk, således at fisken giver ind
tiyk af at have tre mørke parallelle
striber langs med kropssiden. Sti·i
berne kan dog være bmdte, således
at de virker som aflange pletter sat i
forlængelse af hinanden, og de be
høver langtfi·a alle at være lige ty
deligt markerede.
Småmundet Gylte Centrolabrus
exoletus

Feltkendetegn: Lille, slankere i
kroppen, lys, blå mønstre og striber
- især på hovedet., bredt smt lodret
bånd på halefinnen adskilt fra hale
stilken af et kla1t område, længde
op til 1 8 cm.
Generel beskrivelse: Minder noget
om Havkarusse i kropsform men er
lysere og med blå mønstre på hove-

det og på kroppen. Vigtigste kende
tegn er at halefinnen har en bred
mørk lodret stribe, således at hale
finnen virker klar inderst og mørk
yderst. Se ellers beskrivelserne
ovenfor.
Tak
Jeg vil gerne takke dr. phil. Jørgen
G. Nielsen, Zoologisk Museum,
København, for hans gennemlæs
ning af manuskriptet og hans råd
givning til denne artikel.
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E K S K U R S I ON
Ekskursion til Samsø: Øer i
Stavns Fjord. Søndag den 25. sep
tember.

1 6.40 fra Sælvig. Priser: bil med fø
rer t/r: 466 kr. Voksenbillet t/r 1 60
kr.

Ekskursionsleder og koordination af
transport: Peter Wind, telf. 87 9 1 4 1
IO, email: peter.wind@get2net.dk.

Emne: Formålet med ekskursionen
er at se nærmere på problemstillin
ger omkring at have en privat bolig i
et område, der er beskyttet på mange
måder (Ramsarområde, Fuglebe
skyttelsesområde og Natura 2000
område). Foreningen har fået tilla
delse til at besøge halvøen Hessel
holm i den nordlige del af Stavns
Fjord. Dernæst vil vi vade over til

Mødested og -tid: Hou Færgehavn
kl. 8 . 1 5 .
Overfmt med færgen kl. 8.45. Eks
kursionen afsluttes så der er mulig
hed for at benytte overfarten kl .

øen Sværm, hvis tiden tillader det.
Medbring: tøj efter vejrliget, gummi
støvler, proviant, drikkevarer (fi·ok
ost indtages i det fri på Hesselholm)
Bilister bedes sørge for pladsreser
vation på færgen. Oplys samtidig om
du har ekstra pladser i bilen, så den
kan blive fyldt op.
Af hensyn til planlægningen bedes
deltagere melde sig til Peter Wind
senest den 23 september 2005.

Salg af Flora & Fauna fra 1942 og frem
Poul Hansen, der har været medlem i mere end 60 år af Naturhistorisk
Forening for Jylland, ønsker at skille sig af med sin samling af Flora & Fauna siden 1 942. Pris l 000 kr.
Han ønsker også at sælge visse sommerfugle fi·a en ca. 50 år gammel samling, nemlig Parnassius mnemosyne,
Nymphalis polychloros, Lycaena dispar og Lycaena tityrus.
Desuden sommerfuglelitteratur fra 1 900-tallet: Svenske Fjarilar, Klocker, Torben W. Langer, Skatt-Hoffmeyer og
Knudsen, Skatt-Hoffmeyer m.v.
Henvendelse til Poul Hansen
Refsnæsvej 1 8
4 1 00 Næstved
5572 3522
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Er husmusen

(Mus musculus)

i Jylland, hvor den er udbredt op til
omkring en linie mellem Fredericia
- Ringkøbing Fjord (Lund 1 99 1 ).
Den lyse form forekommer så vidt
vides kun nord for denne linie og på
de danske øer. Udover den geografi
ske opsplitning menes der også at
være adfærdsmæssige forskelle mel
lem de to former, nemlig at den
mørke husmus i højere grad end den
lyse husmus opholder sig i bebyg
gelse hele året (Jensen 1 993).

i stærk tilbage

gang? - Bestandsudvikling i Danmark 1896-

2004 på grundlag af forekomst i uglegylp

Jørgen Te1p Laursen1

Strongly declining abundance of House Mouse (Mus musculus muscu
lus)? - The population development in Denmark 1896-2003 based on
occurrence in owl pellets.
Over the last decades, there has been a growing number of indications o f
declining abundance o f House Mouse in Denmat"k. Long time series of
systematic smal! mamrnal trapping data are not available and instead, this
study seeks to provide indirect evidence on the long term development of
Danish House Mouse populations by campiling a long series of data on
small mamrnal remains in owl pellets. The total material comprises prey
from c. 1 50.000 pellets from the period 1 896-2003, three different owl spe
cies (mainly barn owl along with tawny owl and Iong-eared owl) and
kestrel, all parts of the country and both previously published material as
well as new unpublished material collected by the author.
The results seem to show a strongly declining fraction of House Mouse in
owl pellets during the last centuty, but results may be influenced by an in
creasing number of pellets collected during winter when House Mouse
mainly live indoors. Pellet collection season is least critical to barn owl
data as the species hunt both indoors and outdoors in both summer and
winter, and a lesser material o f monthiy pellet collections indicated that the
proportion of House Mouse in barn owl pellets may actually be higher rat
her than lower during winter season, Nov-Apr. Results are discussed in re
lation to sampling methods and possible reasons for declining House
Mouse abundance. It is concluded that House Mouse populations have de
creased in Southern Jutland and most likely in the rest of Denmark as well.
Key words: Mus musculus, Denmark, decline, owl pellet

Husmusen regnes for udbredt over
det meste af Danmark (Lund 1 9 9 1 ).
Arten findes også på mange småøer
(Ursin 1 952; Lund 1 99 1 ; Hansen et
al. 2003), idet arten - ligesom
dværgmus - via tilknytningen til
mennesker og landbrug især furhen
let spredtes med transporter fx af
landbrugsprodukter. Arten regnes
for meget udbredt og almindelig,
men også for at være særlig knyttet

til menneskers boliger - især i vin
terhalvåret (Jensen 1 966; Jensen
1 993; Carlsen 1 99 1 ; Carlsen 1 993 )

.

Der lever to former af husmus her i
landet, en lys form, Mus musculus
nwsculus og en mørk form, Mus
musculus damesficus (Figur l). Der
er muligvis tale om to selvstændige
atter (Jensen 1 993). Her i landet
forekommer den mørke husmus kun

Husmus, der tager ophold i boliger,
har stor tilpasningsevne, fordi de
nærmest er altædende og har et lille
vandbehov.
Med resultaterne af Dansk Pattedyr
atlas, der publiceres om kmi tid, vil
vi få en aktuel status over husmus
ens udbredelse i Danmark. Vores
viden om husmusens hyppighed
igennem tid er derimod - ligesom
for andre ikke-jagtbare pattedyr uhyre ringe, da der aldrig er udføti
længerevarende systematiske fælde
fangster eller indsamlinger af den
danske småpattedyrfauna. Under
projektet "Dansk Pattedyratlas
200 1 -2003" (in prep) blev der ind
berettet overraskende få husmus,
hvorfor man iværksatte en særlig
eftersøgning af arten især ved be
byggelse, men igen med et ringe
fangstresultat Da forfatteren samti
dig bemærkede, at husmusen tilsy
neladende blev sjældnere at finde i
uglegylp over et længere tidsforløb
og måske var i tilbagegang i Dan
mark, gav det anledning til at belyse
forholdet nætmere.
Ændringer i bestande over tid doku
menteres ideelt gennem mange års
systematisk fældefangst, men sådan
ne data findes sjældent. Normalt har
man i bedste fald adgang til indirek
te data for hyppighed - med vildt
udbyttestatistikken som et kendt ek
sempel (Madsen et al. 1 996). Vildt
udbyttestatistikken viser dog også

1Engdalsvej 81 B, DK - 8220 Brabrand, E-mai!: jtl@mobilixnet.dk
Flora og Fauna 111(2): 39-48. Arhus 2005.
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Figur l . Formentlig lys fonn af Husmus (Mus 1/IUSCidus musculus). Foto:
Jens Christian Schou, Biopix.
Presumably lightform o.f House mouse (Mus musculus musculus). Photo:
Jens Christian Sclwu, Biopix.

netop, at man med indirekte data
skal være særlig opmærksom på
risikoen for fej lkilder (Asferg
1 996). Over årene har der været
undersøgt store mængder gylp for
bytterlyrsammensætning - især
småpattedyr - mhp. fødeundersø
gelse hos ugler og tårnfalk, og
småpattedyrknogler er velbevarede
i gylpboller og lette at identificere.
Forudsætter man, at ændringer i
byttedyrbestandene også vil af
spejle sig i fødens sammensætning,
kan rester af småpattedyr i gylp
over lange tidsperioder give indi
rekte oplysninger om relative æn
dringer i bestandsstørrelser hos
byttedyrene.
Omfattende undersøgelser af ugle
gylp fra slørugle (Tyto alba) i
1 930'erne fra især Ribe Amt viste,
at husmus sammen med almindelig
spidsmus (Sorex araneus) var de
talrigste byttedyr for sløruglen
(Lange 1 948). Det indikerer, at
husmusen dengang var særdeles
almindelig og udbredt. Sløruglen
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(Fig. 2) havde sin største udbredel
se i Danmark netop i 1 930'erne, og
især i Sydjylland var bestandstæt
heden relativt stor, og arten ynglede
især på gårde (Jespersen 1 937).
Også i dag yngler slørugle næsten
udelukkende på gårde, og ca. 3/4 af
bestanden findes i Søndeljyllands
og Ribe Amter (Grel! 1 998). Slør
uglegylp er særlig velegnet til for
målet, da arten fanger flere forskel
lige arter småpattedyr end andre
danske uglearter, og da arten også
fouragerer inde i bygninger, hvor
der også, især i vinterhalvåret, lever
husmus.
Ved at kombinere tidligere publice
rede danske undersøgelser af slør
uglegylp med senere upublicerede
indsamlinger 1 965-2003 - primært
fra Jylland - forsøger denne artikel
at forbedre grundlaget for at vurde
re langtids-ændringer i husmusens
bestandstæthed i Danmark. Disse
undersøgelser suppleres med data
fra gylp fra andre arter - skov
horngle, natugle og tårnfalk.

Figur 2. Sløruglen (7)'to alba) fanger
fæne busmus nu end tidligere i Dan
mark - måske fordi husmus er blevet
sjældnere. Foto: Jørgen Terp Laursen.
Nowadays, barn owls (Tyto alba)
cate/i .fewer House Mouse than pre
violtsly in Demnark - possibly
because House A1ouse have grown
Jess abundant over the years.

Materiale og metode
Husmusens status 1 896-2003 be
skrives her - dels på grnndlag af
tidligere publicerede undersøgelser
af småpattedyr i uglegylp indsamlet
i 1 896- 1 998 (Helms 1 902; Skovga
ard 1 920; Barfod 1 936; Lange
1 948; Jensen 1 968; Jensen & Jen
sen 1 998) - og dels nyere upublice
ret materiale fi·a 1 965-2004, ind
samlet og undersøgt af forfatteren
med hjælp fra især B irger Jensen,
Peder Thellesen og Hugo Christen
sen. En oversigt over det samlede
behandlede materiale ses af Tabel
l a og l b.
Det samlede materiale af gylp stam
mer fi·a hhv. slØlugle ( Tyto alba),
skovhornugle (Asio otus), natugle
(Strix aluco) og tårnfalk (Falco tin
nunculus). Gylpenes herkomst er
bestemt - dels vha. formkarakterer

(Andersen 1 986; Yalden & Morris
1 990), dels gennem indsamlinger,
der alle har fundet sted på ynglelo
kaliteter. I hovedparten af perioden
og i alle de publicerede kilder er
gylpene undersøgt ved almindelig
manuel håndsortering Uf. Tabel J a
o g l b). Hovedparten af gylpene i
forfatterens eget materiale er sorte
ret vha. Degns ( 1 978) metode, hvor
gylpene opløses i vand tilsat natri
umhydroxid, der så, efter henstand
i 4-5 dage, skylles og tørres. Det
menes at være den sikreste metode
til at finde især de mindre småpat
tedyr, herunder husmus.
Det samlede materiale af byttedyr
inddraget i denne undersøgelse ud
gør 1 50.364 byttedyr, hvor hoved
patten (7 1 %) stammer fra slørugle
gylp og mindre andele fra skovhorn
ugle (24%), natugle (2%) og tårn
falk (3%). I alle prøver er der bereg
net "procentandelen af husmus ud af
det samlede antal byttedyr", og det
er denne relative hyppighed blandt
fødeemnerne, der bliver brugt som
indirekte mål for husmusbestand
ene.
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I materialet faldt det i mange tilfæl
de naturligt og muligt at underopde
le det i l 0-årsperioder, og det er
gjort, når det har været muligt. l et
tilfælde (natugle), hvor materialet
var Lille og byggede på mange min
dre indsamlinger fra adskillige per
soner og steder, er perioden ( 1 92670) ikke underopdelt For slØlugle
var der perioder nok til en regressi
onsanalyse på udviklingen over tid som uafhængig variabel er der i ste
det for årsinterval brugt det midter
ste år i intervallet. Regressionen er
udført i Microsoft Excel 2000 efter
undersøgelse af normalitets- og resi
dualplots. I en sammenligning mel
lem andel af husmus i sløruglegylp
fra et antal gårde i Ribe Amt i hhv.
ældre og nyere tid, er der brugt Km
skal-Wallis-test. I et mindre materia
le af sløruglegylp fra Thy er fi·ek
vensen af husmus i hhv. sommer- og
vinterperioden sammenlignet groft
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Figur 3a-c: Andelen af husmus (ivlus musculus) i gylp fi·a hhv. a) slørugle, b)
skovhornugle og c) natugle i perioden 1 896-2003 (kurven). Søjlerne viser
det samlede antal byttedyr i hver periode.
The percentage af House Mouse (Mus musculus) compared to all smal/
IIIG/1111/C/I prey (curve) in pellets /i-om a) barn owl, b) Iong-eared owl and c)
tawny owl, respectivezv, collected in years 1896-2 003. Bars show the total
number of prey in each pellet co/lection period
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Tabel l a-b : Oversigt over det samlede materiale af gylp :fi:a hhv. slørugle, skovhornugl e, natugle og tårnfalk fi·a hele Danmark i perioden 1896-2004,
dels hentet fi·a litte1·attu·en og dels fi·a forfatterens egne indsamlinger.

Outline ofthe total matenaJ afpelletsfrom barn owl, lang-eared owl, tawny owl and læstælfrom Denmark 1896-2004, partly extractedfromprevi

ously published studies

1896-1998 andpartly from the author 's own collectior>.s 1965-2004.

Detailsfocus an pellet calleetion season (house mouse

mainly indoors Nov-Apr), an sarting method (Degn 's (J 978) method is expectedly easier and more reliable) and an the fraction afcalleetions from
smaller islands, where small mammal faunas and thus prey species availability may deviate stronglyfrom normal situations.
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Note 1 : En stor andel er fra et større område i Thy og i Ribe Amt.
Note 2 : Bornholm, Vikkelsø, Tærø, Omø, Æbelø og M ors.
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De publicerede kilder rummer ikke i
alle tilfælde oplysninger om alle
disse forhold, i nogen tilfælde er talIene skønnede, og de rummer heller
ikke detaljer om data, der gør det
muligt at underopdele materialet ift.
disse punkter. Det er derfor valgt at
inkludere alle data, både fra publicerede kilder og forfatterens egne.
l enkelte tilfælde er siØluglegylp

Ol
a

.!! � Vl
�
ro
Vl m g> .� E
c m
Qj
.!!l ::: � �I

hovedindsamlingsområde (viser
geografisk bredde i indsamlingen)
* materialets størrelse (store tal
mere pålidelige)
* sorteringsmetode (Degns metode
lidt mere pålidelig)
* andel af materialet indsamlet på
øer, excl. Sjælland og Fyn (evt.
afvigende småpattedyrfauna og
dermed byttetilgængelighed på
mindre øer, jf. fx Hansen et al.
2003)
* husmus-andel i gylp fra hhv. hele
materialet og mindre øer (check
på om ø-andelen kunne påvirke
total-tallene)
* andel af materialet indsamlet i
vinterhalvåret (husmus findes næsten kun indendørs i vinterhalvåret, her defineret som november
- april).
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Analyse af materiale, der stammer
fra forskellige kilder og ikke er indsamlet systematisk ift. analysens
formål, rummer mange faldgruber,
fx at identificere tilsyneladende tendenser i bestandsudviklingen, der i
virkeligheden er forårsaget af systematiske ændringer i materialets
sammensætning. Derfor er der for
hver kilde og indsamlingsperiode
forsøgt redegj01t for flg. forhold:
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som frekvenser vha. X2-test, hvor
nul-hypotesen er ens andel af husmus gennem sæsonen.
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indsamlet på samme lokalitet over
en periode på 7-9 år og månedsvis
på enkelte lokaliteter. For begge undersøgeiser gælder, at gylpene er
indsamlet inde i bygninger i lade,
redekasse etc.
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tårnfalk fra nyere tid, og her er an
delen af husmus også ekstremt lav
(Tabel l b). Materialet fra de for
skellige arter kan derfor siges at
støtte hinanden: Husmus synes
klart at udgøre en markant aftagen
de og i dag meget lille andel af fø
den hos fuglea1ter, der er speciali
serede småpattedyr-prædatorer.

Resultater
Andelen af husmus i sløruglegylp
synes at vise en kla1t faldende ten
dens over perioden 1 896-2003 (Fi
gur 3a). Figuren viser dog også nog
le udsving, men der er ingen mulig
hed for at vurdere, hvorvidt det af
spejler reelle svingninger i bestands
størrelse eller blot usikkerhed og
fejlkilder. Figur 3a viser også mate
rialets størrelse i hver periode, og
det er klart, at nogle perioder har
svage data alene pga. de ret få bytte
dyr, men de "datasvage" perioder
ser svagere ud, end de er på bag
grund af de tre perioder med et ma
teriale på hver > 1 9.000 byttedyr 
faktisk har alle perioder på nær
1 965-70 mere end 1 .200 byttedyr.

I enkelte tilfælde er det muligt at
finde et bedre sammenlignings
grundlag, fX lokalt i Ribe Amt. Lan
ge ( 1 948) undersøgte sløruglegylp
indsamlet på 9 gårde i den sydlige
del af Ribe Amt i 1 933- 1 940. Her
udgjorde husmus gns. 1 9% af bytte
dyrene, hvor niveauet i 1 995-2003
var faldet til gns. 2% i sløruglegylp
indsamlet i samme amt. Under for
udsætningen af, at sløruglegylpene
ikke har ændret størrelse i de to un
dersøgelsesperioder er forskellen
statistisk signifikant (Kruskal-Wal
lis; P < 0.027).

Regressionsanalysen (der ikke er
særlig følsom med kun 8 perioder)
viser faktisk en signifikant (X2=0,52;
n=8; P<0.04) negativ trend, og skul
le man godtage tendenslinien, ville
der ikke længere være husmus i
sløruglegylp i 2045 - om 40 år (Fi
gur 4).

Hvor pålideligt er så materialet?
For sløruglematerialet var der en
svagt øgende andel af gylp indsam
let på mindre og mellemstore øer
(Figur 5a), men det har næppe haft
afgørende indflydelse på resultater
ne, da andelen af gylp fra øer i alle
perioder på nær 1 97 1 -90 er meget
lav (< 5%), og da der samtidig ikke
var nogen markant og systematisk

Selvom datagrundlaget er mindre både færre byttedyr og færre perio
der - synes der også her være en
tendens til en faldende andel af
husmus i gylp fia både skovhorn
ugle (Figur 3b) og natugle (Figur
3c). Der er kun undersøgt gylp fra

anderledes andel af husmus i gylp
fia øer (Figur S b). Samtidig var der
dog over hele perioden en øgende
andel af gylp indsamlet i vinterperi
oden (Figur Se) - øgende fra ca.
25% til 45% (tallene er dog behæf
tet med en betydelig men ukendt
usikkerhed). For skovhornugle var
der en øgende og meget høj andel af
gylp fra vinterperioden, mens de1111e
andel var nogenlunde stabil (2030%) for gylp fra natugle (Tabel
1 b).
Andel af husmus i gylp over året:
Figur 6 viser den månedsvise forde
ling af 1 96 husmus udaf i alt 7.676
byttedyr fia sløruglegylp fia 4 loka
liteter i Thy, hvor indsamlingsperio
derne var kendt. Husmus blev fim
det i alle årets måneder, men den
gennemsnitlige andel af husmus var
ret lav, 2,6% (interval: 1 ,5% (sep.) 5,0% (apr.)). Selvom materialet af
byttedyr var ret stmt, er husmusma
terialet derfor alligevel ret svagt.
Andelen af husmus i sløruglegylp
forekommer dog i dette materiale at
være lavere om sommeren ( 1 ,8%),
hvor husmus fmtrinsvist skulle leve
udendørs, end om vinteren (4,0%)
(X2·test: X2=33,4; df=1 ; P«0,00 1 ) .
Udfi·a dette lille materiale kan man
altså ikke udlede, at andelen af hus
mus fundet i sløruglegylp over åre
ne 1 896-2003 skulle skyldes, at an-
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Figur 4. Andelen af husmus (%) i
sløruglegylp i c a. l 0-årsperioder
1 896-2003 (sort) overfor tendenslinien (rosa) udfra regression (mindste kvadraters metode), der var klmt
signifikant .
The percentage ()(House Jvfouse
compared to all :mw!l mammal prey
(b/ae/c) in pellets jinm barn owl.
Pink markings show tendency line
by regression (least quadrats melhad) - the slope was signijicant�v
negative (X2=0. 52; n=8; P<0. 04).
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del af vinterfundet sløruglegylp har
været voksende.
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Figur 5a-c: Hjælpefigurer vedrørende forhold i sløruglematerialet, der
kunne have betydning for andelen af husmus i gylpene, dels a) den andel
af det samlede materiale, der kommer fra øer, b) andelen af husmus i
gylp fra øer vs. gylp hele materialet og endelig c) andelen af gylp ind
samlet i vinterperioden.
Figures siwwing aspeels of barn owl pellet material which may ii?fluence
the percentage of House kfouse in pellets - a) the percentage ofprey ji-om
is/ands vs in the tota! materia/, b) the percentage af House A1ouse in pel
lets jimn is/ands vs. _/i-om enlire materia/ and c) the percentage of pellets
co/lected in winter season (Nov-Ap1) .

Husmus i gylp fra danske øer:
Husmus blev fundet på 12 øer, nem
lig Mors, Thyholm, Samsø, Als,
Barsø, Æbelø, Lyø, Ærø, Lange
land, Agersø (Sj ælland), Fejø og
Bornholm, hvor man deJfor må reg
ne med, at husmusen fmdes perma
nent. Da materialet fra øerne gene
relt er meget lille og for enkelte pe
rioder helt mangler data (Tabel l a-b,
Figur 5b), er det ikke muligt at sige
noget generelt om udviklingen i an
del af husmus i gylp fra øerne. På
enkelte øer, Samsø, Als, Langeland
og Agersø, udgjorde husmus dog i
en periode en meget stor andel - i
perioden 1 970-1 984 således gns.
25% af småpattedyrene i gylp fra
disse fire øer- på Agersø udgjorde
husmus i perioden 1 9 8 1 -84 hele 65
af 1 74 byttedyr (37%). Als er den
eneste af disse øer, hvor der forelig
ger gylp fra en længere tidsperiode,
og her er andelen af husmus i gylp
også faldet markant (Tabel 2).
Diskussion
Undersøgelsen præsenterer stærke
indicier for, at husmusen over en
periode på ca. 1 00 år har udgjort en
stadigt faldende andel af byttedyre
ne i gylp fra slørugle, hvor talmate
rialet er bedst, og denne tendens
modsiges i hvert fald ikke af materi
alet for skovhornugle og natugle. I
dag synes husmus at udgøre en me
get lille andel af byttedyrene for dis
se tre uglearter og tårnfalk - hos
slØJugle 2-3%, hos de øvrige under
0,5%. Resultatet i den generelle un
dersøgelse genfindes i en lokal og
mere sammenlignelig del af under
søgelserne af sløruglegylp indsamlet
i Ribe Amt, og støtter således de ge
nerelle tendenser.
I det store hele har undersøgelsen en
bred repræsentation af forskellige
områder i Danmark henover perio
derne, og materialet er i mange peri
oder ganske stort. Når det er sagt,
må det også siges, at der bestemt
45

relle tendenser til færre husmus i
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føden hos uglearterne, som dermed
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blevet mindre hyppige i Darnnark.
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Husmusen er indslæbt til mange

igen indikerer, at husmus generelt er
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danske øer og er formentligt en af
de mest udbredte musearter på øer
ne - konstateret på 12 af 28 øer i
denne undersøgelse. På nogle øer er
husmusen ikke udsat for en så stor
konkurrence, fordi de huser færre
arter af småpattedyr sammenlignet
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Figur 6. Andelen af husmus i gylp fra sLørugle

Jun

Jul

Aug

(Tyto alba)
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fordelt på måne

der fra et materiale indsamlet i Thy. Søjlerne viser materialets størrelse (antal
byttedyr totalt). Sammenlignes vinterperioden (nov-apr) med sommerperio
den (maj-okt) er husmusandelen signifikant højere i vinterperioden.

The percentage of House Mouse (curve) in barn owl pellets (Tyto alba) di
stributed by mon th fivm a material collectecl in NW-Jutland (Til)). Bars
show the total monber o.fprey in pellets. A X2-test o.ffi·equencies o.f House
Mouse in winter (Nov-Apr: 4. 0%) vs. stmuner (May-Oct: 1 . 8%) showed hig
her House Mouseji·equencies in winter pellets (X2=33,4; df= 1; ?<<0, 001)

Pattedyratlas in prep.) - et ekstremt
tilfælde er Anholt, hvor husmusen er
eneste museart (Hansen et al. 2003).
Andelen af husmus i gylp fra øer er
i flere tilfælde betydeligt større end
på fastlandet, og det er givetvis ud
tryk for en stor bestandstæthed på
disse øer

Uf.

også Ursin 1952).

Selvom materialet er svagt, antyder
resultaterne fra Als, at husmus også
er blevet mindre hyppige på øerne,
og at fænomenet derfor er generelt i
Danmark, og fx ikke kun er et egns
eller fastlandsfænomen.
Hvor forsigtig man end bør være

kan rejses tvivl om, hvorvidt for

medvirkende faktor i den lave andel

skellige irrelevante forhold påvirker

af husmus, der er fimdet i gylp hos

det også understreges, at det i et og

resultaterne. Det er sandsynliggjort,

skovhornugle i denne undersøgelse

alt understøtter nogle tendenser,

at andelen af gylp fi·a mindre øer

og specielt i nyere tid. Sæsonproble

som uathængigt heraf også er gjort

næppe kan have påvirket tallene af

met er formentlig mindst for slørug

andre steder, jf. indledningen. Man

gørende. Derimod er der både for

lematerialet

kan herefter overveje, hvilke for

slørugle og skovhornugle over årene

sløruglen jager såvel inden- som

hold, der kunne være årsagen til en

en øgende andel af gylp indsamlet i

udendørs året rundt. r hvor høj grad

generel tilbagegang i bestandene af
husmus i nyere tid. Udviklingen i

Uf.

også Figur 6), idet

med at fortolke dette datasæt, må

vinterperioden - et forhold, som

sløruglen jager indendørs er primært

pga. husmusens sæsonvandringer

bestemt af vejrforhold som kraftig

landbruget ville da fatmentligt være

må have påvirket resultaterne.

vind, regn og snedække.

den væsentligste årsag til den nega

I en undersøgelse af husmusens

Med baggrund i det omfattende

det skyldes, at antallet af aktive

vandringsadfærd påviste Carlsen

gylp-materiale, der er indsamlet hos

landbrugsejendomme er i kraftig af
tagen, mens de tilbageværende går

tive udvikling. Det kunne blandt an

(1991) således, at næsten samtlige

samme ugleart i samme landsdel og

husmus var vandret indendørs i no

de markante forskelle i andelen af

de moderniseres. Generelt er bebo

vember måned. Indendørs fælde

husmus i de to undersøgelser, tolkes

elsesejendomme i Darnnark - og

fangster af mus på Djursland i

resultatet som en reel bestandstilba

detfor også på landet - blevet istand

1960'erne viste, at langt de fleste

gegang for husmusen i Ribe Amt,

sat og tætnet og er derfor både van
skeligere at trænge ind i og at leve i

husmus blev fanget i perioden ulti

hvor sløruglematerialet er stærkest

mo august - primo oktober (Jensen

over hele perioden. De små forskel

end førhen. Indendørs er husmusen

1966). Husmusen optræder således

le i undersøgelsesmetodik spiller her

formentligt samtidig i konkurrence

kun almindeligt ude i landskabet om

næppe nogen væsentlig rolle for un

med brun rotte og halsbåndmus.

sommeren (Jensen 1966; Carlsen

dersøgelsesresultater. Trods usikker

Samlet set er det forhold, som kan

heder peger undersøgelsen på gene-

have forringet husmusens levemu-

1993). Det kan altså være en stærkt
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ligheder indendørs.
I England har det været nævnt, at
ændrede metoder til opbevaring af
korn har medført, at der er langt
færre husmus nu end tidligere i det
åbne land (Southern & Laurie 1 946;
Tew 1 994). En lignende udvikling
har formentligt også fimdet sted her
i landet. Med indførelse af mejetær
skeren i Danmark er opbevaring af
utærsket korn i lade og hæs næsten
ophØ11, mens tærsket korn og andet
foder oplagres i mere eller mindre
tætte siloer.
Udendørs lever husmusen forment
ligt overvejende af frø og korn.
Jensen ( 1 993) nævner også, at arten
foruden planterester også tager
mange insekter. Udendørs foretræk
ker husmusen tilsyneladende steder
med græs- og urtevegetation samt
levende hegn (Carlsen 1 9 9 1 ) . Han
sen et al. (2003) nævner, at husmu
sen om sommeren især færdes på
dyrkede marker og specielt i korn
marker. Ved fældefangst af småpat
tedyr fandt Jensen & Hansen
(2003) flest husmus i roemarker be
liggende nær bygninger, men at1en
blev også fanget i hvede- og raps
marker. Det danske landbrugsareal
med foderroer er reduceret fra fak
tor 3 7 i 1 997 til blot faktor l O i
2003 (Jacobsen 2003), og afgrøden
er således i stærk aftagen i Dan
mark. Husmusens fødemuligheder
er måske generelt blevet fon·inget
på de dyrkede marker som skyldes
det intensivt dyrkede landbrug og
de ustabile levevilkår i agerlandet.
Denne udvikling har generelt bety
det mindre ukrudt, mindre ukrudts
frø og insekter i de dyrkede marker
og dermed ringere fødemuligheder
for husmusen (Reddersen & Hald
1 990; Ejrnæs et al. 1 998).
Brugen af muse- og rottegift er også
betydelig og især udbredt ved land
btugsejendomme. Det viser forfatte
rens erfaringer efter mere end 2.000
gårdbesøg i hele landet ift. eftersøg
ning af ugler og uglegylp.

Figur 7. Husmusen er kendt for sine vandringer mellem agerland og bebyg
gelse, hvor levende hegn fimgerer som ledelinier. Foto: Jørgen Terp Laursen,
Hadsund 2005.
Konklusion
Undersøgelsen konkluderer at hus
musen formentligt er i tilbagegang i hvert fald i Sydjylland men for
mentligt i hele Danmark og over en
lang periode. Der er mange forhold,
der alle kan tænkes at have medvir
ket hertil: Ændrede afgrødesam
mensætning på markerne, ændrede
høst- og oplagsformer, sttukturæn
dringer i landbtuget med færre be
drifter, fysiske forbedringer i byg
ningsmassen på landet, ændrede
konkurrenceforhold til andre muse
arter, øget bekæmpelse af mus og

1 985
1 993*
1 998
200 1

Antal byttedyr
Number of prey
613
660
245
887

rotter. Samlet set synes samfunds
udviklingen således imod husmu
sen, men det er naturligvis svært at
forestille sig, at dette ældgamle
skadedyr skulle kvalificere sig til
den danske rødliste eller forvalt
ningsplaner. Det er også helt umu
ligt at vurdere, hvorvidt en tilbage
gang i husmusbestandene har be
tydning for nogle af de rovdyr, især
sløruglen, der førhen tog en betyde
lig del af husmus.
Tak
En stor tak skal rettes til Peder

Andel af husmus (%)
Fraction of House Mouse (%)
8,3
3,8
3,3
0,6

Tabel 2. Andel (%) af husmus af alle byttedyr fra slørugle på øeD Als (SJ),
hvor der er samlet uglegylp over en årrække. ''/ Efter M. Carlsen (pers.
medd.)
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Thellesen og Hugo Christensen for
deres hjælpsomhed i forbindelse
med indsamling af gylp og til Peter
Gjelstrup og Birger Jensen for fag
lig bistand og kommentarer til ma
nuskriptet.
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Mindre meddelelse:

Dværgmalle

(Ameirus nebulosus)

ynglende i

det fri i Danmark
Karsten Hansen' & Jan Kjætgaard Jensen2

Brown BuHhead (Ameirus nebulosus, Telostei, Ictaluridae)
with a breeding population in Denmark
Brown Bullhead (Ameirus nebulosus) is a North American species of fish,
which is introduced to Europe, where it is naturalised in several countries.
Denmark is north of the previous European breeding si tes, but it has now
been found as a reproducing population in northem part of Jutland.
The population was found in an old peat pit with an area of about 2000 m2.
The first finding occurred in 200 1 , where several dead fish where collected
after ice cover.
In 2003 and 2005 minor examinations of the population was caJTied out.
Fish were caught by dragnet and fish trap and the length were measured.
From the number of fish and the size distribution, it seems obvious, that we
are dealing with a reproducing population.
The origin of the population is unclear, but is suggesled that they have been
released from a garden fishpond, or from spare live baitfish.

Key words: Jntroduced species, breeding population, distribution, popula
tion sh·ucture
Dværgmalle eller Brun Dværgmalle
(Carl et al 2004) er en nordameri
kansk fiskeart, der er introduceret til
Europa, hvor den er bmgt som akva
riefisk og i havedamme. Den er des
uden forsøgt anvendt som bifisk i
karpedamme, hvor den dog ikke er
særlig velegnet, idet den er vanske
ligt at fange igen (Muus & Dalstrøm
1 967).
Den er udsat og etableret flere ste
der i Mellem- og Sydeuropa. Ud fra
dens nordligste forekomster i Nord
amerika (Scott et al. 1 973) kunne
det frygtes, at den også ville etable
re sig i Danmark, hvis en mulighed
opstod.
Dens naturlige udbredelse går mod

nord op til det sydlige Canada, hvor
den findes op til Nova Scotia og
nord om de store søer.
Vi har nu registreret en bestand i
Danmark i en mindre sø i Støvring
Kommune i Nordjylland.
Fund
Fundstedet er en tørvegrav med en
vandflade på ca. 2000 m2• Langs
kanten er der kraftige bevoksninger
med Lyse-Siv, hvor vandet flere ste
der går ind mellem tuerne. Ude i
søen er der en noget uregelmæssig
hængesæk, overvejende bevokset
med Dunhammer og pilebuske. I
bredzone er der en del forekomst af
Kors-Andemad, men ellers er søen
fattig på vandplanter.

Søens omkreds er uregelmæssig og
dele er meget lavvandede. Bunden
består af tørvemasse. Vandet er dys
trofi. Der er ikke målt pH-værdi.
Ejeren har haft søen i ca. 30 år, og
har ikke udsat fisk heri. Hendes hus
ligger ret tæt på søen med have helt
ned til bredden, men ellers ligger
søen ikke op til alfarvej. Omgivel
serne er i øvrigt skov og levende
hegn ud mod marker. Den nærmere
stedsangivelse holdes fmtroligt af
hensyn til ejeren.
I 200 l fandt ejeren en del døde fisk
efter, at søen havde været dækket
med is. I alt blev der samlet ca. 1 30
stk., der blev smidt væk.
I januar 2002 fandt ejeren igen døde
fisk efter islæg - ca. 200 eksempla
rer. Størrelsen varierede, idet de rent
visuelt kunne opdeles i en klasse af
fisk omkring 24-25 cm, og en klasse
omkring 1 7- 1 8 cm. Dette år indleve
rede ejeren en enkelt fisk til Produk
tionsskolen i Støvring, hvor Karsten
Hansen bestemte fisken til Dværg
malle (Ameirus nebulosus). Han
foretog sig ikke yderlig, idet han
ikke var opmærksom på, at denne
art ikke tidligere var fundet som be
stand i Danmark. Det blev han først
i forbindelse med læsning af hæftet
"Nye dyr i Danmark" (Jensen
2002), hvor arten er nævnt som en
potentiel kommende mt.

Artsbestemmelsen er senere bekræf
tet af Jørgen Nielsen, Zoologisk
Museum København og Jan Kjær
gaard Jensen, Silkeborg.
I vinteren 2002-03 blev der igen
fundet døde dværgmaller (ca. 20
stk.) og desuden en enkelt levende
malle. Disse lå alle i samme størrel
sesklasse omkring 24 cm. Af de
døde maller er et antal overdraget til
henholdsvis Zoologisk Museum Kø
benhavn og Naturhistorisk Museum

Produktionsskolen, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring 2Skov- og Naturstyrelsen, Vej/søvej 12, 8600 Silkeborg
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Århus. Den levende er overdraget til
Aqua i Silkeborg. Der er senere
bragt flere fisk til Aqua, hvor de kan
ses.
Dværgmaller er tidligere fundet en
kelte steder spredt i Danmark. ( Høy
200 1 ; Jensen 2002; J. Nielsen per.
komm.), men altid blot som enkelt
fisk. Det er sandsynligvis udsatte
akvariefisk, der ikke har dannet be
stand.
I nærværende tilfælde viser antallet
af fundne fisk og det faktum, at
fiskene fi·a 2002 tydelig varierede i
størrelse, at der måtte være tale om
en reproducerende bestand.
Undersøgelse af fiskene, metoder
I maj 2003 og januar 2005 blev der
iværksat mindre undersøgelser af
dværgmallerne. Der blev fisket med
ruse og landdragninsgvod.
I undersøgelserne indgår hvert af
årene fangster i ruse fra 2 nætter
med ca. en uges mellemmm. Rusen
blev i hvert tilfælde sat ud om efter
middagen og taget op igen den næ
ste dags formiddag.
Den brugte LUse har masker på 25
mm, de er så store, at fisk af den
mindste størrelsesklasse (omkring 78 cm) kan smutte ud igen, og fang
ster af disse er derfor ikke repræsen
tative.
Landdragningsvoddet blev i hver
undersøgelsesomgang sat ud og
trukket op to gange umiddelba1t ef
ter hinanden. Fiskeriet foregik i alle
tilfældene i søens vestlige del, der er
den mest åbne.
M askevidden i voddet er 1 5 mm i
netposen og 25 mm i armene. Her
ved får vi også fisk af den lille stør
relsesklasse med i fangsterne.
Fangne fisk er målt fi·a snude til
fork-længde (bunden af halekløft)
og er i tabel l klassificeret til
nærmeste hele cm-længder.
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Længde-

Ruse

Vod

Ruse

Vod

(fish trap)
(dragne/) (fish trap)
(dragne!}
(Size classes, cm) 5/5 & 1 4/5-03 14/5-03 5/1 & 1 3/ 1 -05 4/1 -05
klasser (cm)

5,5-6,4

3

6,5-7,4

6

Alle fangster

(monber )
of fish)

3
l

2

9

7,5-8,4

6

7

13

8,5-9,4

4

l

5

9,5-1 0,4

6
33

5

40

1 1 ,5 - 1 2,4

39

3

43

1 2,5-1 3,4

49

49

1 3 ,5- 1 4,4

22

22

14,5-1 5,4

6

6

1 0,5- 1 1 ,4

1 5,5- 1 6,4

2

6

2

2

1 6,5-1 7,4
1 7,5-1 8,4

5

1 8,5-1 9,4

lO

5
2

13
7

1 9,5-20,4

6

20,5-2 1 ,4

2

5

2 1 ,5-22,4

5

2

8

l

4

22,5-23,4

2

7

23,5-24,4

2

l

3

6

24,5-25,4

8

2

4

14

2

Il

25,5-26,4

8

26,5-27,4

2

27,5-28,4

l

2

Fangne fisk
(Number of fish)

55

18

1 85

18

276

Tabel l . Antal og længde på dværgmaller fanget i ruse og landdragningsvod i
perioderne maj 2003 og januar 2005.
Size and 11111nber o( brown bul/head caplured in.fish /rap and dragnet in May
2003 and Jam/W)' 2005.

Efter fangst er der ikke genudsat
fisk. Almindeligvis er fiskene blevet
aflivet, men enkelte fisk er blevet
holdt levende i akvarium. Holdet
her har mest været for sjov, men har
givet mulighed for at iagttage fiske
nes adfærd og fødesøgning.

går af tabel l . De fangne fisk vari
erer i størrelse fra 6,2 til 28 cm.
Den mindste klasse af fisk er i
stand til at gå gennem maskerne i
rusen, og vi kan derfor ikke for
vente, at fange dem i forhold til
deres andel af bestanden.

Ved fangsten i januar 2005 blev en
enkelt fisk skåret op og fik under
søgt sit maveindhold. I øvrigt har vi
ikke forsøgt at undersøge fiskenes
fødevaner.

Når vi om vinteren får små fisk i
rusen, kan det skyldes, at vi i det
kolde vand kan forvente en mindre
aktivitet, og dermed langsommere
undvigelse fra rusen, men selv her
er andelen af små fisk i LUsen min
dre end ved voddragning.

Søens øvrige dyreliv er ikke under
søgt, men der er ikke på noget tids
punkt konstateret andre fisk i søen.
Resultater
Fangsterne med ruse og vod frem-

Størrelsen af fiskene er ikke jævnt
fordelt, men fordeler sig i en ræk
ke grupper. Der er tydelig en grup
pe omkring 7-8 cm, endnu en

År
(year)
1 999
2000
200 1
2002
2003
2004

Middel temp. (0C)
Juni-september
1 5,5
1 3,5
1 4,6
1 7, 1
1 6,9
1 5,6

Tabel 2. Middeltemperatm for juli september, hvor dværgmaller yng
ler. (www. dmi.dk)
J.;fean ("middel") temperature for
the months July - Septembe1; when
brown bul/head is breeding.

Figur l . Dværgmalle (Ameirus nebulosus) . Foto: Gunnar Høj Christensen.
gruppe ved 1 1 - 1 3 cm, der især ses
i fangsterne i 2005, og endelig en
gruppe omkring 1 9 cm. Her er bil
ledet dog mindre tydeligt.
Inklusiv de fisk der er fundet døde
er der fanget/fundet omkring 700
eksemplarer. Det er ret mange i en
sø af den størrelse, især da det ikke
kan forventes, at alle døde fisk er
fundet efter islæg, så antallet absolut
er et minimumsantaL

blev påvist myggelarver, døgnflue
larver, vårfluelarve med hus, vand
bille og ærtemuslinger. Intet bytte
dyr var større end 25 mm.

Ruser fanger kun aktive fisk, så vin
terfangsterne viser, at fiskene er ak
tive året rundt.

Størrelsesfordelingen giver dog ikke
nogen mulighed for tydeligt at følge
bestemte aldersklasser. I rusefang
sterne er maskerne så store, at de
mindste fisk er i stand til at undvige.
Vi kan i denne klasse derfor kun
regne med voddragningeme. Stør
relsen i fangsten viser en fJertoppet
fordeling, som vi antager afspejler
forskellige årgange. Således at fisk
fra første årgang (O+ fisk) er ca.7
cm i maj 2003 og 8 cm i januar
2005, stønelsesforskellen de to år
kan muligvis skyldes forskellen i
temperatur de foregående sommer
periode, hvor vi forventer, at største
delen af væksten foregår (tabel 2).

Enkelte af de fangne fisk blev holdt
i akvarium, hvor de er ret lette at
holde. De æder gerne alle typer
smådyr på bunden. I akvariet blev
der i perioder holdt gubbyer sam
men med malierne, disse blev ikke
spist. Normalt fandt de føden frit på
bunden med deres skægtråde, men
hvis de var sultne, kunne de også
nærmest støde ned i bundlaget med
snuden så eventuelle fødeemner
blev rodet op.
Vi har undersøgt maveindholdet hos
en enkelt voksen fisk på ca. 25 cm,
fanget i januar 2005. Den viste sig
at indeholde et bredt udsnit af for
skellige bundlevende vanddyr. Der

Diskussion
Vi har fanget fisk på to årstider.
Det skulle give os mulighed for at
se, om der sker nogen forskydning
i aktivitet og støneiser hen over
året.

Tilsvarende kan vi antage, at fiskene
omkring 1 1 - 1 3 cm afspejler l + fi
skene, og fiskene omkring 1 9 cm
som 2+ fisk.

Undersøgelser fra Wisconsin, USA
angiver støneiser og alder som 2
års: 1 5,2 cm, 3 års: 1 9,3 cm og 4
års: 24, l cm. (Scott et al. 1 973).
Normal størrelse angives op til 36
cm, sjældent større.
Alders - længde angivelserne fi'a
Nordamerika svarer ikke helt over
ens med de her fundne størrelser, og
enten har vi fejlfoltolket materialet,
eller fiskene vokser langsommere i
Danmark. Juli-temperaturen i Wi
sconsin angives da også til at være
omkring 20°C. mod ca. 1 6"C. i Dan
mark, hvad der bør betyde en hurti
gere vækst i USA.
Ved voddragningen i 2003 fandt vi
50 % af fiskene kan antages at være
årsunger, og i 2005 var andelen end
nu større. Det skulle svare til en vel
lykket yngel i 2002 og 2004. Hvis
vi ser på temperaturen om somme
ren, hvor fiskene yngler, de pågæl
dende år (tabel 2), viser det sig, at
2002 var en varm sommer medens
2004 ikke er usædvanlig. Det tyder
på, at fiskene også er i stand til at
yngle i middelgode år.
I fangsterne i 2005 bemærker man
en stor andel fisk omkring 1 2- 1 3
cm, hvad vi med forsigtighed kan
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antage afspejler en vellykket yngel i
2003, en sotruner der temperatur
mæssigt lå over gennemsnittet (tabel
2). I 2003 mangler denne størrelses
klasse næsten helt. Hvad der harmo
nerer godt med, at 200 l var en rela
tiv kold sommer, og dermed også
nok en dårlig ynglesæson.
Ud fra vores fangster, kan vi antage
at ynglesuccesen varierer fi-a år til år
afhængig af sommeitempera turen,
hvad der også var at vente for en att
så nær sin klimatiske nordgrænse.
Den ideelle temperatur for dværg
mallernes yngel angives til over
2 1 C. (Scott et al. 1 973 ).
o

Fangsterne i ruse antages at afspejle
aktivitetsgraden for fiskene. Vi fan
gede fisk i pænt antal både vinter og
sommer, imod hvad vi havde for
ventet, vi havde regnet med, at fi
skene stort set ville være passive om
vinteren. Hos fisk over 20 cm er der
dog færre fisk i vinterfangsterne,
medens de massive fangster består
af fisk omkring 1 1 - 1 2 cm, en stør
relsesklasse der stort set ikke blev
fanget i 2003. Vi antager, at disse
fisk er l+ fisk og den store forskel i
fangsterne kan dermed afspejle for
skellig ynglesucces i henholdsvis
2001 og 2003.
Bestandens oprindelse og fremtid
Oprindelsen til den danske bestand
må nødvendigvis være en udsæt-

52

ning. Dværgmaller er blevet holdt i
begrænset omfang som akvariefisk
og de sælges stadig fra nogle dyre
handlere til brug i havedamme. En
dyrehandler har oplyst, at han tidli
gere havde solgt dværgmaller til
brug i havedamme men ikke ville
sælge dem mere, idet de levede så
"usynligt", og var for glubske rov
dyr til at være egnede (Avifauna,
Kruså, per.komm.). Bestanden her
må enten stamme fra sådanne "ha
vedamsfisk", eller fra overskuds
fisk, der er medbragt som agn af en
lystfisker og siden smidt ud.
I søen er der ikke fundet andre fisk,
så dværgmalierne har ikke nogen
konkurrence herfra, og har ingen
prædatorer under vand.
En del dværgmaller dør under læn
gerevarende islæg om vinteren, men
det tyder ikke på, at det vil kunne
udtydde bestanden. De fisk der bli
ver fundet døde har især været de
større fisk, som man kan antage er
mere følsomme overfor dårlige ilt
forhold end de mindre. Dværgmaller
er ellers kendt for at være hårdføre
overfor lavt iltindhold.
De foreløbige fund kunne tyde på,
at den nok ikke yngler med lige stor
succes hve1t år, så fraværet af større
rovfisk kan være en lokal betingelse
for dens f01tsatte overlevelse.
En spredning til andre lokaliteter er

nok mindre sandsynlig, da der ik
fiskes i søen, og den afsides beli.
genhed gør tyvfiskeri mindre sar
synlig. Dværgmalle angives at v:
ret lette at fange på krog, og de E
deres hjemland et yndet bytte fo1
lystfiskere.
Dværgmallen er en fi·emmed art
vores vande, og man skulle mås!
overveje, om man kan/skal udty•
nærværende bestand, inden en e'
spredning til nye lokaliteter, uan
hvor lidet sandsynlig den er.
Dværgmallen er en rovfisk, og d
kan leve i små søer, som er vigti
ynglepladser for vores padder. A
ne derfor er en videre udbrede1st
uønsket.
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