Mindre meddelelser
Status for Steppehøg Circus macrourus i Danmark
Alex Sand Frich og Kasper Thorup

Foto: Knud Pedersen.

Steppehøg Circus macrourus er en sjælden, men regelmæssig forårstrækgæst (april/maj) i Skagen og langs
den nordsjællandske kyst, en regelmæssig efterårstrækgæst (ult. august/ult. oktober) i det østlige og sydøstlige
Danmark, og i resten af landet en sjælden og uregelmæssig trækgæst (Fig. 1). Sommerfund er meget sjældne, og vinterfund er aldrig dokumenteret. De danske
fund skyldes formentlig primært vinddrevne fugle på
forlænget træk til og fra yngleområderne i Østeuropa.
Arten yngler i Østeuropa og Centralasien fra Ukraine
mod øst til områder omkring Bajkalsøen; den overvintrer hovedsageligt i tropisk Afrika, Lilleasien og Indien.
Verdensbestanden er anslået til under 20 000 par (del
Hoyo et al. 1994), mens bestanden i Østeuropa er angivet til mellem 1000 og 2000 par og formodes at være i
tilbagegang (Forsman 1999).
Steppehøg ankommer normalt til de europæiske yngleområder inden udgangen af april og forlader dem igen
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Fig. 1. Geografisk fordeling af Steppehøg (n = 180 fund).
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Fig. 2. Steppehøg. Antal fund pr år, 1950-2005 (n=171)

Fig. 3. Steppehøg. Forekomst i tidagesperioder, 19502005 (n = 171 fund.).

i løbet af september, dog indleder nogle juvenile fugle
trækket allerede midt i august. Både forår og efterår
foregår trækket over en bred front. En del af fuglene
følger en mere vestlig rute om foråret end om efteråret
(Snow & Perrins 1998).
Det første kendte fund i Danmark var en juvenil
hun skudt 16. august 1858 ved Dronninglund, og i alt
foreligger der 14 fund fra før 1950 (Salomonsen 1963,
Christensen & Rasmussen in prep.). Arten er udgået fra
SU-listen fra og med 2006, og den følgende gennemgang gælder således årene 1950-2005; herfra foreligger
i alt 171 SU-godkendte fund af 173 fugle.
Især hunner og ungfugle af de tre kærhøgearter
(Steppehøg, Hedehøg Circus pygargus, Blå Kærhøg
Circus cyaneus) ligner hinanden meget, men under
gode observationsbetingelser kan de fleste individer
artsbestemmes på basis af dragtkarakterer, især hovedets og undervingens tegninger (Forsman 1999). Der er
også proportionsmæssige forskelle mellem de tre arter,
men de er svære at bruge, bl.a. pga. tilsvarende forskelle
mellem kønnene. Derfor har SU kun godkendt fund, der
har været dokumenteret med foto eller en beskrivelse af
flugt, form og fjerdragt, inkl. en detaljeret beskrivelse
af hoved og undervinger. Steppehøg og Hedehøg kan
undtagelsesvist hybridisere (Snow & Perrins 1998).

også her har været sjældne (3%) (Breife et al. 2003). To
tredjedele af de kønsbestemte individer har været hanner, både i Danmark (67%) og i Sverige (68%).
De 171 danske fund fordeler sig med 116 om foråret,
6 om sommeren (juni/juli) og 49 om efteråret (Fig. 3).
En adult han oversomrede i det sydvestlige Jylland i
2001 (12/4-31/8). Det tidligste fund var en adult han 3.
april 2005 ved Rørvig, mens de tidligste 2K-fugle har
været 14. april 2003 ved Blåvand og 23. april samme år
ved Skagen. Den tidligste adulte hun var 22. april 2003,
Skagen. Den tidligste 1K-fugl (bortset fra fundet i 1858)
var 24. august 2000, Læsø, mens den seneste var 18-29.
november 2002, Sigerslev på Stevns (samme fugl sås på
Vestamager 26-29. oktober og er derfor regnet som et
oktoberfund i Fig. 3). I alt 21 fugle er set gennem flere
dage, og i gennemsnit har disse opholdt sig på lokaliteten i 5 dage.
Adulte hanner ankommer tidligere end adulte hunner
og ungfugle – af de 15 tidligste fugle, fra de tre første
uger af april, var 14 adulte hanner. I resten af april og i
maj har adulte hanner udgjort 15%. Størstedelen af de
adulte hunner er set i de sidste 10 dage af april, hvor
de har udgjort 22%; i maj har 68% af fuglene været
2K. Om efteråret har 1K-fugle udgjort 78%. Alders- og
kønsfordelingen gennem året ligner meget den, der er
registreret i Sverige (Breife et al. 2003).
Det eneste fund, der har omfattet mere end én fugl,
var tre 1K-fugle, der sammen trak ud ved Gedser Odde
9. oktober 2004. Der er andre eksempler på flere fugle
på samme lokalitet samme dag, men de er alle regnet
som selvstændige enkeltfund.

Forekomst
I årene 1950-1970 var der kun et enkelt fund i Danmark, 5. maj 1952 ved Gjerrild. Det år optrådte arten
invasionsagtigt i Nordvesteuropa, med ynglefund i både
Tyskland og Sverige. I de følgende 10 år var der i alt fem
fund, og siden har arten været årlig (Fig. 2). Fra slutningen af halvfemserne har der været en markant stigning,
og det største antal (23 fund) blev registreret i 2005. I
Sverige er der registreret en lignende stigning (Breife et
al. 2003). Det er flere mulige forklaringer på den øgede
hyppighed, f.eks. at flere fugle vælger en vestlig trækrute om foråret, men det er rent gæt. Der er imidlertid
ingen tvivl om at stigningen er reel, idet et evt. øget
kendskab til feltbestemmelse af kærhøge blandt ornitologer højst kan forklare en lille del af den.
Af de 173 godkendte fugle er 163 sikkert aldersbestemt: 24% var 1K, 43% 2K, 1% 3K og 32% adulte. I
Sverige har andelen af 2K været noget lavere (18%) og
andelen af adulte noget højere (57%), mens 3K-fugle
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